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PRINCÍPIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DO COLÉGIO DOM DIOGO DE SOUSA 
 

Princípios de avaliação do CDDS Princípios de classificação do CDDS 

▪ Os diretores de turma devem, nas primeiras aulas, dar a conhecer aos alunos os princípios 
de avaliação definidos para o CDDS; 

▪ Os critérios de avaliação informam o aluno da forma como são integrados os processos de 
ensino, avaliação e aprendizagem; 

▪ A avaliação deverá fundamentar-se nas áreas de competências do Perfil do Aluno à Saída 
da Escolaridade Obrigatória (PASEO); 

▪ Os professores devem dar privilégio a atividades/tarefas que integrem um conjunto alargado 
de aprendizagens e desenvolvam competências de complexidade crescente; 

▪ Aos alunos, deve ser dada possibilidade de demonstrar o que sabem e o que conseguem 
fazer, seja pela criação de novas oportunidades, seja pela diversificação da natureza das 
tarefas; 

▪ A principal modalidade de avaliação é a formativa; 

▪ Os professores deverão utilizar diferentes técnicas de recolha de dados, para assegurar 
rigor e fiabilidade no processo de avaliação, e favorecer o desenvolvimento das competências 
inscritas no PASEO; 

▪ A recolha de informações acerca do desenvolvimento das competências dos alunos deverá ter 
por base uma grande diversidade de instrumentos; 

▪ O feedback é uma componente essencial no processo de avaliação, pelo que o diálogo e o 
questionamento são preponderantes no processo de ensino-aprendizagem-avaliação; 

▪ Os professores devem prever momentos de auto e heteroavaliação como promoção de 
processos de autorregulação, devendo estes ser realizados ao longo do ano letivo; 

▪ Os alunos devem ser informados dos critérios de avaliação previstos para cada tarefa; 

▪ As tarefas propostas aos alunos devem clarificar o que estes devem aprender (feedup), situá-
los no seu processo de aprendizagem (feedback) e definir o que precisam de fazer 
(feedforward); 

▪ Os professores devem dar aos alunos informação de qualidade antes, durante e após a 
realização das tarefas/projetos/atividades; 

▪ Os professores devem garantir, preferencialmente, o feedback individual, sem prejuízo do 
feedback coletivo, em situações que o exijam; 

▪ Aconselha-se, sempre que possível, o recurso a rubricas de avaliação para efeitos de feedup, 
feedback e feedforward. 

▪ Os diretores de turma devem, nas primeiras aulas, dar a conhecer aos alunos os princípios 
de classificação definidos para o CDDS; 

▪ A ponderação dos domínios/temas é da responsabilidade de cada grupo disciplinar; 

▪ Os professores socorrem-se de uma grelha de classificação, elaborada em sede de 
departamento, que prevê os diferentes instrumentos de recolha de informação e a ponderação 
de cada domínio/tema na classificação do período/ano; 

▪ A avaliação é criterial (o desempenho do aluno é comparado com o desempenho com critérios 
ou com níveis de aprendizagem preestabelecidos) e ipsativa (o desempenho do aluno é 
comparado com o desempenho do mesmo aluno em momentos de avaliação anteriores); 

▪ A progressão dos alunos (ponto de partida/ponto de chegada) é considerada no processo de 
avaliação final do aluno (período/ano); 

▪ O professor deve utilizar, no mínimo, duas técnicas de recolha de dados de diferentes 
tipologias por período; 

▪ No final dos períodos, a informação prestada aos encarregados de educação é realizada, 
em impresso próprio, através da comunicação das classificações que o aluno alcançou nas 
diferentes disciplinas; 

▪ Antes do momento de avaliação sumativa com fins classificatórios, devem existir momentos 
de avaliação formativa, para dar feedback ao aluno, como forma de aperfeiçoar, desenvolver, 
aprender ou estimular; 

▪ As tarefas de carácter sumativo devem estar em consonância com as tarefas de carácter 
formativo; 

▪ Nos momentos formais de avaliação sumativa, para além da classificação global dos 
instrumentos, é dada informação aos alunos sobre o seu desempenho nos diferentes 
domínios de referência/temas das disciplinas, para que este se possa autorregular; 

▪ O professor pode determinar que alguns elementos de avaliação sumativa se podem converter 
em propósitos formativos, permitindo dar feedback aos alunos, possibilitando novas 
oportunidades de aprendizagem e de classificação. 
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CRITÉRIOS TRANSVERSAIS AO CDDS (TABELA 1) 
 

 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

 

Descritores de desempenho 

Nível 10 
Nível 5 

18 a 20 valores 

Níveis 8 a 9 
Nível 4 

14 a 17 valores 

Níveis 6 a 7 
Nível 3 

10 a 13 valores 

Níveis 3 a 5 
Nível 2 

7 a 9 valores 

Níveis 1 a 2 
Nível 1 

1 a 6 valores 

Conhecimento 

O aluno adquiriu 
plenamente todas as 
aprendizagens 
previstas ao nível dos 
saberes científico, 
técnico e tecnológico. 

O aluno adquiriu a maioria 
das aprendizagens 
previstas ao nível dos 
saberes científico, técnico e 
tecnológico. 

O aluno adquiriu 
parcialmente as 
aprendizagens previstas ao 
nível dos saberes científico, 
técnico e tecnológico. 

O aluno adquiriu poucas 
aprendizagens previstas ao 
nível dos saberes científico, 
técnico e tecnológico. 

O aluno não adquiriu as 
aprendizagens previstas ao 
nível dos saberes científico, 
técnico e tecnológico. 

Comunicação 

O aluno comunica e/ou 
participa, sempre, com 
correção científica, de 
forma clara, organizada 
e rigorosa. 

O aluno comunica e/ou 
participa, a maior parte das 
vezes, com correção 
científica, de forma clara, 
organizada e rigorosa. 

O aluno comunica e/ou 
participa, algumas vezes, 
com correção científica, de 
forma clara, organizada e 
rigorosa. 

O aluno comunica e/ou 
participa, poucas vezes, 
com correção científica, de 
forma clara, organizada e 
rigorosa. 

O aluno não comunica nem 
participa com correção 
científica, de forma clara, 
organizada e rigorosa. 

Desenvolvimento 
pessoal 

O aluno demonstra 
sempre perseverança, 
autonomia, 
responsabilidade e 
empenho. 
Seleciona sempre 
estratégias de resolução 
de problemas com 
espírito crítico e 
criatividade. 
Adequa sempre 
comportamentos, 
evidenciando cooperação, 
tolerância e respeito pelo 
outro. 
 

O aluno demonstra, na 
maior parte das vezes, 
perseverança, autonomia, 
responsabilidade e 
empenho. 
Seleciona, na maior parte 
das vezes, estratégias de 
resolução de problemas 
com espírito crítico e 
criatividade. 
Adequa, na maior parte das 
vezes, comportamentos, 
evidenciando cooperação, 
tolerância e respeito pelo 
outro. 
 

O aluno demonstra, 
algumas vezes, 
perseverança, autonomia, 
responsabilidade e 
empenho. 
Seleciona, algumas vezes, 
estratégias de resolução de 
problemas com espírito 
crítico e criatividade. 
Adequa, algumas vezes, 
comportamentos, 
evidenciando cooperação, 
tolerância e respeito pelo 
outro. 
 

O aluno demonstra, poucas 
vezes, perseverança, 
autonomia, 
responsabilidade e 
empenho. 
Seleciona, poucas vezes, 
estratégias de resolução de 
problemas com espírito 
crítico e criatividade. 
Adequa, poucas vezes, 
comportamentos, 
evidenciando cooperação, 
tolerância e respeito pelo 
outro. 
 

O aluno não demonstra 
perseverança, autonomia, 
responsabilidade e 
empenho. 
Não seleciona estratégias 
de resolução de problemas 
com espírito crítico e 
criatividade. 
Não adequa 
comportamentos nem 
evidencia cooperação, 
tolerância e respeito pelo 
outro. 
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PERFIL DO ALUNO À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA (TABELA 2) 

Descritores 

Conhecedor/sabedor/culto/i
nformado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Questionador/investigador 
(A, C, D, F, G, I, J) 

Respeitador da diferença/do 
outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Autoavaliador 
 Comunicador/interventor 

(A, B, D, E, G, H, i) 
Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Responsável/autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidar de si e do outro 

(A, B, E, F, G, I, J) 
Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, j) 

Áreas de competência 

A.  
Linguagens e 
textos 

B. 
 Informação e 
comunicação 

C.  
Raciocińio e 
resolução de 
problemas 

D.  
Pensamento crit́ico 
e pensamento 
criativo 

E.  
Relacionamento 
interpessoal 

F. 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

G.  
Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H.  
Sensibilidade 
estética e artiśtica 

I.  
Saber cientif́ico, 
técnico e 
tecnológico 

J.  
Consciência e 
domińio do corpo 

Valores e atitudes 

Valores Atitudes 

Responsabilidade e 
integridade 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações 
próprias e alheias em função do bem comum 

Excelência e exigência 
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação 
Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de 
conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade 
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha 
e no bem comum. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS SOBRE AS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS (TABELA 3) 

EXEMPLOS DE 
INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS  DE RECOLHA DE DADOS SOBRE AS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

INQUÉRITO OBSERVAÇÃO ANÁLISE DE CONTEÚDO TESTAGEM 

▪ Questionários orais sobre 
perceções e opiniões; 

▪ Questionários escritos sobre 
perceções e opiniões; 

▪ Entrevistas 
 

▪ Grelhas de observação direta 
do desempenho científico; 

▪ Grelhas de observação direta 
do desempenho atitudinal; 

▪ Grelhas de observação direta 
do trabalho experimental; 

▪ Grelhas de observação direta 
de apresentações orais; 

▪ Listas de verificação; 
▪ Grelhas de observação direta 

do desempenho nas 
modalidades desportivas; 
 

▪ Portefólio; 
▪ Relatórios; 
▪ Trabalhos de pesquisa; 
▪ Trabalhos escritos; 
▪ Cadernos diários; 
▪ Reflexões críticas; 
▪ Trabalhos práticos; 
▪ Ensaios 

 

▪ Testes; 
▪ Questionamento oral; 
▪ Questões-aula; 
▪ Mini-testes; 
▪ Testes digitais; 
▪ Quizzes; 
▪ Testes práticos 

 

OUTRAS TÉCNICAS (dando cumprimento ao DL n.º54/2018) 
 
▪ PROJETO (Leitura, Património e Biografia) 
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DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS E LATIM 
 

 

▪ Português – 5.º ano de escolaridade 

▪ Português – 6.º ano de escolaridade 

▪ Português – 7.º ano de escolaridade 

▪ Português – 8.º ano de escolaridade 

▪ Português – 9.º ano de escolaridade 

▪ Português – 10.º ano de escolaridade 

▪ Português – 11.º ano de escolaridade 

▪ Português – 12.º ano de escolaridade 

▪ Latim – 10.º ano de escolaridade 

▪ Latim – 11.º ano de escolaridade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 20% ORALIDADE – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades várias e em suportes variados.  
Selecionar informação relevante. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  
Distinguir informação essencial de acessória.  
Explicitar o sentido global de um texto, e a respetiva intenção comunicativa, fazendo inferências. 
Inferir, fundamentar, identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista  e relações intratextuais. 
Distinguir facto de opinião. 
Identificar as características do registo linguístico (verbete de enciclopédia, notícia, entrevista, anúncio 
publicitário e roteiro).  
Comentar, de forma fundamentada, pontos de vista/expressões textuais e idiomáticas, a partir dos textos lidos. 
Relacionar o título com o corpo do texto. 
Compreender a utilização dos recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado.  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade atual.  
Ler e interpretar textos literários de géneros diversos, reconhecendo o seu valor cultural.  
Identificar marcas formais dos textos narrativo, poético e dramático.  
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo (personagens, narrador, contexto 
temporal e espacial, ação), do texto poético (verso, estrofe, rima, esquema rimático e métrica) e do texto 
dramático ( ato, cena, fala e indicações cénicas)  
Avaliar criticamente textos lidos e ouvidos.  
Expressar reações aos textos lidos e partilhar leituras através de declamações, representações teatrais, escrita 
criativa e apresentações orais.  
Ler por iniciativa e gosto pessoal.  
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  
Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários, designadamente a 
anáfora/repetição e a metáfora  
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes textos.  
Relacionar obras literárias com outras manifestações artísticas.  
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITA 
Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.  
Redigir textos expositivos, resumos e textos de opinião.  
Planificar, redigir e rever textos. 
Escrever textos com diferentes intencionalidades, com propriedade vocabular, respeitando os princípios de 
progressão, coerência e coesão. 
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 
comunicativa.  
Respeitar as regras de sintaxe, ortografia e pontuação. 
Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos.  
Intervir em blogs e em fóruns, por meio de textos adequados ao género e situação de comunicação.  
 
GRAMÁTICA 
Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da passiva e tempos compostos); conjunção e 
locução conjuncional (coordenativa copulativa e   
adversativa; subordinativa temporal e causal), determinante indefinido, pronome indefinido; quantificador.  
Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, 
no condicional.  
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.  
Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma supletiva do imperativo.  
Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, complementos (oblíquo e agente da passiva) e 
modificador (do grupo verbal).  
Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o discurso direto em discurso indireto (e vice-
versa).  
Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e 
mesóclise).  
Compreender a ligação de orações por coordenação e por subordinação.  
Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e orações subordinadas adverbiais temporais e 
causais.  
Distinguir derivação de composição.  
Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção da frase.  
Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de tratamento adequadas a contextos formais.  
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

ORALIDADE 
Interpretar discursos orais.  
Utilizar procedimentos para registar, tratar e reter informação.  
Distinguir informação essencial de acessória.  
Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Intervir com dúvidas e questões em interações com diversos graus de formalidade com respeito por regras do 
uso da palavra.  
Respeitar princípios de adequação e interação discursiva, assegurando a coesão e coerência textuais.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
Selecionar informação relevante, planificar textos orais e preparar apresentações, individualmente ou em 
grupo.  
Produzir textos e discursos orais com diferentes intencionalidades individualmente ou em grupo (exposição 
de um tema, reconto e apresentação de pontos de vista/opiniões).  
Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência.  
Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz).  
 
  
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 20% ORALIDADE – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler textos narrativos, poéticos, expositivos, dramáticos e argumentativos, utilizando diferentes metodologias. 
Selecionar informação relevante. 
Distinguir informação essencial de acessória. 
Explicitar o sentido global de um texto, e a respetiva intenção comunicativa, fazendo inferências.*  
Inferir, fundamentar, identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista  e relações intratextuais.*  
Distinguir facto de opinião.*  
Reconhecer a estrutura dos diferentes tipos de texto.  
Identificar as características do registo linguístico (verbete de enciclopédia, notícia, entrevista, anúncio 
publicitário e carta formal).  
Comentar, de forma fundamentada, pontos de vista/expressões textuais e idiomáticas, a partir dos textos lidos. 
Relacionar o título com o corpo do texto. 
Compreender a utilização dos recursos expressivos (repetição, comparação, personificação, enumeração, 
onomatopeia).  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
Ler e interpretar textos literários de géneros diversos, reconhecendo o seu valor cultural.  
Identificar marcas formais dos textos narrativo, poético e dramático.  
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo (personagens, narrador, contexto 
temporal e espacial, ação) e do texto poético (verso, estrofe e rima). 
Avaliar criticamente textos lidos e ouvidos.  
Exprimir sentimentos e emoções a partir das obras lidas.  
Ler por iniciativa e gosto pessoal.  
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  
Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários.  
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes textos.  
Relacionar obras literárias com outras manifestações artísticas.  
 
 
ESCRITA 
Planificar, redigir e rever textos.  
Escrever textos com diferentes intencionalidades, com propriedade vocabular, respeitando os princípios de 
progressão, coerência e coesão. 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e géneros textuais.  
Narrar acontecimentos, incluindo referências a tempo e lugar, respeitando o desenvolvimento da ação e 
articulando as diferentes ideias (com recurso a conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste).  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever textos de opinião (apresentação de uma tese, sustentada por argumentos e exemplos), textos 
expositivos, convites e guiões de entrevista.  
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 
comunicativa.  
Respeitar as regras de sintaxe, ortografia e pontuação.  
Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  
 
GRAMÁTICA 
Conhecer a conjugação de verbos regulares e irregulares nos modos indicativo  (tempos simples e pretérito 
mais-que-perfeito composto).  
Dominar a flexão nominal e adjetival quanto ao número e ao género.  
Identificar classes e subclasses das palavras (nomes próprios, comuns, comuns coletivos; adjetivos 
qualificativos e numerais; determinantes artigos definidos e indefinidos, possessivos e demonstrativos; 
quantificadores numerais; preposições simples e contraídas; pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos; advérbios de afirmação, negação, tempo, lugar e modo; verbos principais – (transitivos 
e intransitivos) – e auxiliares).* e a conjunção.  
Identificar as funções sintáticas principais (sujeito simples e composto, vocativo, predicado, complemento 
direto e indireto).  
Identificar o valor de conectores de tempo, de causa, de contraste e de explicação e aplicá-los de forma correta.  
Aplicar regras do pronome pessoal átono em frases afirmativas e negativas.  
Reconhecer palavras complexas (base, radical e afixos) e formar famílias de palavras (alargamento de léxico)..  
Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos elementos constitutivos (radical e afixos).  
Compreender a composição como processo de formação de palavras.  
Identificar e estabelecer relações de significado entre palavras: sinonímia e antonímia. 
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação, principalmente da vírgula.  
Usar, de forma consciente, formas de tratamento adequadas aos diversos contextos de formalidade.  
Distinguir frases simples de frases complexas.  
Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  
 
 
ORALIDADE 
Interpretar discursos orais. 
Utilizar procedimentos para registar, tratar e reter informação. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Distinguir informação essencial de acessória.  
Explicitar com fundamentação adequada, sentidos implícitos.  
Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos.  
Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas).   
Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação crítica), com definição de tema e 
sequência lógica de tópicos (organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em grupo.  
Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um tema.  
Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso eventual a suportes digitais).  
Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores frásicos).  
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 15% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler, em suportes variados, em silêncio ou em voz alta, textos de diferentes géneros (narrativo, expositivo, 
poético, dramático e argumentativo).  
Ler, de forma expressiva, textos de diversas tipologias.  
Interpretar textos diversos, identificando tema, ideias-chave, pontos de vista, universos de referência, factos 
e opiniões.  
Explicitar o sentido global do texto e a respetiva intenção comunicativa, fazendo inferências.  
Identificar tema, ideias estruturantes, pontos de vista e relações intra e intertextuais.  
Reconhecer a estrutura do texto, explorando a expressividade de alguns recursos (metáfora, antítese, 
anáfora, onomatopeia, personificação, comparação, enumeração, pleonasmo, hipérbole, repetição, 
enumeração).  
Comentar, de forma fundamentada, pontos de vista/expressões textuais e idiomáticas, a partir dos textos 
lidos.  
Ler e interpretar textos literários de géneros diversos, reconhecendo o seu valor cultural.  
Ler catorze poemas de autores do século XX, os contos «Ladino», de Miguel Torga, e «Mestre Finezas», de 
Manuel da Fonseca, as narrativas O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen, e História 
de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda, e o texto dramático Leandro, Rei da Helíria, 
de Alice Vieira.  
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes 
textos.  
Identificar marcas formais dos textos narrativo, poético e dramático.  
Avaliar criticamente textos lidos e ouvidos.  
Ler, por iniciativa e gosto pessoal, textos com alguma extensão e complexidade.  
 
ESCRITA 
Planificar, redigir e rever diferentes tipologias de texto com diferentes graus de formalidade.  
Dominar os diferentes géneros textuais (resumo, síntese, exposição, opinião, apreciação crítica, narrativo, 
descritivo, biografia, retrato, autorretrato, entrevista, relatório, carta e comentários).  
Escrever um texto com diferentes intencionalidades, com propriedade vocabular, respeitando os princípios 
de progressão, coerência e coesão.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 
 

GRAMÁTICA 
Conhecer a conjugação de verbos em todos os tempos e modos, simples e compostos.  
Identificar classes e subclasses das palavras (nomes, adjetivos, determinantes – artigos definidos e 
indefinidos, possessivos e demonstrativos, relativo, indefinidos, interrogativos – quantificadores, 
preposições, pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos, advérbios e 
verbos principal, auxiliar e copulativo).  
Identificar as funções sintáticas principais (sujeito simples, composto e nulo, vocativo, predicado, 
complementos direto, indireto, oblíquo e agente da passiva, predicativo do sujeito, modificador e 
modificador do nome).  
Aplicar regras do pronome pessoal átono em frases negativas e com verbos antecedidos de determinados 
pronomes e advérbios, bem como com verbos no futuro e condicional.  
Distinguir coordenação e subordinação.   
Identificar orações subordinadas e explicitar o seu valor: substantiva completiva, adjetivas relativas 
e adverbiais (temporal, causal, condicional e final).  
Distinguir os processos de derivação (afixal e   não-afixal) e de composição (por palavras e por radicais).  
Reconhecer variedade dialetal e a diatópica.  
Reconhecer e justificar o uso dos sinais de pontuação na construção de sentido do texto.  
Utilizar, de modo intencional e consciente, formas linguísticas adequadas à expressão de opinião.  
 
ORALIDADE 
Produzir textos e discursos orais com diferentes intencionalidades, individualmente ou em grupo (exposição 
de um tema e apresentação de pontos de vista/opiniões).  
Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
Compreender textos orais, a partir de inferências e deduções.  
Distinguir informação essencial de acessória.  
Sintetizar e planificar informação.  
Participar, com fluência, correção e naturalidade, em intervenções orais e pequenos debates, respeitando os 
princípios da interação discursiva.  
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 15% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem, 
comentário; texto de opinião.  
Reconhecer a organização discursiva de cartas de apresentação.   
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas.  
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos métodos do trabalho 
científico.  
Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas.  
Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica.  
Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  
Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto.  
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um texto ou obra.  
Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados.  
Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor.  
   
ESCRITA 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 
argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  
Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando a distribuição de informação por 
parágrafos, a continuidade de sentido, a progressão temática, a coerência e a coesão.  
Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma posição 
sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  
Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais de 
pontuação.  
Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística.  
Utilizar, com critério, as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas de citação.  
 
GRAMÁTICA 
Distinguir quantificador universal e existencial.  
Distinguir conjunção e locução conjuncional subordinativa comparativa, consecutiva, concessiva.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases complexas.  
Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto.  
Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de subordinação substantiva.  
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo verbo.  
Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas.  
Analisar relações de sentido entre palavras.  
Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social. Empregar formas linguísticas 
adequadas à expressão de opinião e à assunção de compromissos.  
 
ORALIDADE 
Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, exposição e debate) 
e o objetivo comunicativo.   
 Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos.  
Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas.   
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.   
Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de debate de diversos 
pontos de vista.   
Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e não verbais.  
Avaliar discursos orais com base em critérios definidos em grupo.   
 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 15% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica e comentário.   
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
 Explicitar o sentido global de um texto.  
 Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.   
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).   
Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.   
Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos textos lidos.  
Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação.  
Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: comentário, crítica, artigo de opinião.  
Elaborar resumos (para finalidades diversificadas).  
Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e 
a Web, incorporando seleção de informação e estruturação do texto de acordo com o género e a finalidade.   
Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de 
texto.   
Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico para gerar 
originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.   
Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto dos sinais de 
pontuação.   
Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.   
Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de acordo com 
normas específicas. 
Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, de Luís de Camões, 
um auto de Gil Vicente, narrativas e poemas.  
Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da obra em estudo.  
Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos.  
Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos.   
Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por livros e autores em função de leituras 
realizadas.   
Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.   
Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o percurso individual enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).  
   
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos de diversos géneros e finalidades (síntese, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e texto expositivo-argumentativo).  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever textos de diferentes géneros e finalidades, com riqueza vocabular, respeitando as marcas do género 
e assegurando a coerência e a coesão textuais.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
  
 
GRAMÁTICA 
Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão (aférese, síncope e 
apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese).   
Identificar arcaísmos e neologismos.   
Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza diacrónica.   
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.   
Analisar frases simples e complexas para: identificação de constituintes; identificação de funções sintáticas, 
divisão e classificação de orações.  
Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.  
Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.   
Explicar relações semânticas entre palavras.   
Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e apreciativos).   
Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com respeito pelo princípio 
da cooperação.  
 
ORALIDADE   
Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, exposição e debate) 
e o objetivo comunicativo.   
 Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos.  
 Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas.   
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.   
Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de debate de diversos 
pontos de vista.   
Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e não verbais.  
Avaliar discursos orais com base em critérios definidos em grupo.   
 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 45% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 10% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade (relato de viagem, exposição sobre um 
tema, apreciação crítica, cartoon, texto narrativo, dramático e poético).  
Interpretar o sentido global de um texto, inferindo a intenção comunicativa.  
Analisar a organização interna e externa do texto.  
Clarificar tema(s), ideias principais e pontos de vista, utilizando métodos de trabalho científico no registo e 
tratamento de informação.  
Estabelecer relações intra e intertextuais.  
Reconhecer a estrutura e características do registo linguístico dos textos, explorando a expressividade de 
alguns recursos (metáfora, antítese, anáfora, onomatopeia, personificação, comparação, enumeração, 
pleonasmo, hipérbole, repetição, enumeração metáfora, comparação, hipérbole, ironia, antítese, 
paradoxo, alegoria, interrogação retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe e anástrofe).  
Avaliar crítica e fundamentadamente a utilização dos recursos expressivos.  
Interpretar textos literários de diferentes géneros, dos séculos XII a XIV (quatro cantigas de amigo, duas 
cantigas de amor e duas cantigas de escárnio e maldizer), a Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, e 
quatro redondilhas, oito sonetos de Rimas e Os Lusíadas, de Luís de Camões (visão geral, constituição da 
matéria épica e reflexões do Poeta).   
Relacionar características formais do texto poético com a construção de sentido (noções de versificação, 
modos literários, estrutura interna e externa do texto dramático, recursos expressivos).  
Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII, reconhecendo valores culturais, éticos 
ou estéticos manifestados nos textos.  
Relacionar características formais de diferentes tipos de texto com a construção do sentido, analisando o valor 
de recursos expressivos (metáfora, antítese, anáfora, onomatopeia, personificação, comparação, enumeração, 
pleonasmo, hipérbole, repetição, enumeração metáfora, comparação, hipérbole, ironia, antítese, 
paradoxo, alegoria, interrogação retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe e anástrofe).  
Comparar textos em função de temas, ideias e valores, e expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista 
fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores diferentes.   

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Relacionar os textos literários lidos com diferentes manifestações artísticas.  
Desenvolver um projeto individual de leitura.  
   
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos de diversos géneros e finalidades (síntese, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e texto expositivo-argumentativo).  
Escrever textos de diferentes géneros e finalidades, com riqueza vocabular, respeitando as marcas do género 
e assegurando a coerência e a coesão textuais.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
  
 
GRAMÁTICA 
Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do português.  
Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na evolução e no uso).  
Analisar, com segurança, frases simples e complexas (identificação de constituintes e das respetivas funções 
sintáticas, incluindo complemento do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo orações 
subordinadas substantivas relativas, identificando as respetivas funções sintáticas).  
Reconhecer os valores semânticos de palavras, tendo em conta o étimo.  
Distinguir campo lexical de campo semântico.  
Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de formação.  
Empregar formas de expressão do tempo, do aspeto e da modalidade em função da intencionalidade 
comunicativa.  
Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua (grau de formalidade, relação 
hierárquica entre os participantes, modo oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de 
fala.  
 
ORALIDADE 
Interpretar e sintetizar textos orais (reportagem e documentário), evidenciando perspetiva crítica e criativa.  
Selecionar informação relevante, planificar textos orais (sínteses e apreciações críticas de obras, partes de 
obras ou temas relevantes) e preparar apresentações sobre temas diversos.  
Produzir textos orais, adequando-os a públicos-alvo e objetivos diferentes, ajustando recursos verbais 
e               não-verbais e diversificando vocabulário e recursos gramaticais.  
Respeitar princípios de cooperação e cortesia nas apresentações orais.  
 Participar, com fluência, correção e naturalidade, em intervenções orais e debates, respeitando os princípios 
da interação discursiva.   
 Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
  
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 45% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 10% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade (relato de viagem, exposição sobre um 
tema, apreciação crítica, cartoon, texto narrativo, dramático e poético).  
Interpretar o sentido global de um texto, inferindo a intenção comunicativa.  
Analisar a organização interna e externa do texto.  
Identificar tema e subtemas, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Explicitar a estrutura do texto: organização interna.  
Identificar universos de referência ativados pelo texto.  
Explicitar o sentido global do texto, fundamentando.  
Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do texto.  
Explicitar, em textos apresentados em diversos suportes, marcas dos seguintes géneros: artigo de divulgação 
científica, discurso político, apreciação crítica e artigo de opinião.  
Selecionar criteriosamente informação relevante.  
 
Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave do texto, organizando-os sequencialmente.  
Exprimir pontos de vista suscitados por leituras diversas, fundamentando.  
Ler expressivamente em voz alta textos literários, após preparação da leitura.  
Ler textos literários portugueses de diferentes géneros, pertencentes aos séculos XVII a XIX.  
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Analisar o ponto de vista das diferentes personagens.  
Explicitar a estrutura do texto: organização interna.  
Estabelecer relações de sentido: entre as diversas partes constitutivas de um texto,  
entre situações ou episódios, entre características e pontos de vista das personagens, entre obras.  
Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto poético anteriormente aprendidos e, ainda, os 
que dizem respeito a: estrofe (quintilha),  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

métrica (alexandrino).  
Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto dramático: ato e cena; didascália; diálogo, 
monólogo e aparte.  
Reconhecer e caracterizar os seguintes elementos constitutivos da narrativa: ação principal e ações 
secundárias, personagem principal e personagem secundária, narrador: presença e ausência na ação; formas 
de intervenção: narrador-personagem; comentário ou reflexão; espaço (físico, psicológico e social); tempo 
(narrativo e histórico).  
Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa.  
Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: o sermão, o drama romântico e o romance.  
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do imaginário individual e coletivo.  
Expressar pontos de vista suscitados pelos textos lidos, fundamentando.  
 
 
 
Reconhecer a contextualização histórico-literária nos casos previstos no Programa.  
Comparar temas, ideias e valores expressos em diferentes textos da mesma época e de diferentes épocas.  
 
ESCRITA 
Respeitar o tema.  
Mobilizar informação adequada ao tema.  
Redigir um texto estruturado, que reflita uma planificação, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de 
coesão textual: texto constituído por três partes (introdução, desenvolvimento e conclusão), individualizadas 
e devidamente proporcionadas; marcação correta de parágrafos; utilização adequada de conectores.  
Mobilizar adequadamente recursos da língua: uso correto do registo de língua, vocabulário adequado ao tema, 
correção na acentuação, na ortografia, na sintaxe e na pontuação.  
Observar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas; cumprimento das normas 
de citação; uso de notas de rodapé; elaboração da bibliografia.  
Utilizar com acerto as tecnologias de informação na produção, na revisão e na edição de texto.  
Pautar a escrita do texto por gestos recorrentes de revisão e aperfeiçoamento, tendo em vista a qualidade do 
produto final.  
Escrever textos variados, respeitando as marcas do género: exposição sobre um tema, apreciação crítica e 
texto de opinião.  
 
GRAMÁTICA 
Consolidar os conhecimentos gramaticais adquiridos no ano anterior.  
Demonstrar, em textos, a existência de coerência textual.  
Distinguir mecanismos de construção da coesão textual.  
Reconhecer e fazer citações.  
Identificar e interpretar discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Reconhecer e utilizar 
adequadamente diferentes verbos introdutores de relato do discurso.  
Identificar deíticos e respetivos referentes. 
 
ORALIDADE 
Identificar o tema dominante, justificando.  
Explicitar a estrutura do texto.  
Distinguir informação subjetiva de informação objetiva.  
Fazer inferências.  
Reconhecer diferentes intenções comunicativas.  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 
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Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
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vezes, ... 

 

... 
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Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
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seleciona ... 
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... 
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Verificar a adequação e a expressividade dos recursos verbais e não verbais.  
Explicitar, em função do texto, marcas dos seguintes géneros: discurso político, exposição sobre um tema e 
debate.  
Selecionar e registar as ideias-chave.   
Pesquisar e selecionar informação diversificada.  
Planificar o texto oral, elaborando tópicos e dispondo-os sequencialmente.  
Elaborar e registar argumentos e respetivos exemplos   
Respeitar o princípio de cortesia: pertinência na participação.  
Mobilizar quantidade adequada de informação.  
Mobilizar informação pertinente.  
Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação.   
Produzir textos seguindo tópicos elaborados autonomamente.  
Estabelecer relações com outros conhecimentos.  
Produzir textos adequadamente estruturados, recorrendo a mecanismos propiciadores de coerência e de 
coesão textual.  
Produzir textos linguisticamente corretos, com diversificação do vocabulário e das estruturas utilizadas.   
Produzir os seguintes géneros de texto: exposição sobre um tema, apreciação crítica e texto de opinião.  
Respeitar as marcas de género do texto a produzir.  
Respeitar as seguintes extensões temporais: exposição sobre um tema – 4 a 6 minutos; apreciação crítica – 2 
a 4 minutos; texto de opinião – 4 a 6 minutos.  
Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 45% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 10% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

18 a 20 valores 
14 a 17 valores 
18 a 20 valores 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade.  
Identificar tema e subtemas, justificando.  
Explicitar a estrutura interna do texto, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Identificar universos de referência ativados pelo texto.  
Explicitar o sentido global do texto, fundamentando.  
Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do texto. 
Explicitar, em textos apresentados em diversos suportes, marcas dos seguintes géneros: diário, memórias, 
apreciação crítica e artigo de opinião. 
Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação.  
Selecionar criteriosamente informação relevante.  
Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave do texto, organizando-os sequencialmente.  
Ler para apreciar criticamente textos variados. 
Exprimir pontos de vista suscitados por leituras diversas, fundamentando. 
Ler e interpretar textos literários.  
Ler expressivamente em voz alta textos literários, após preparação da leitura.  
Ler textos literários portugueses do século XX, de diferentes géneros.  
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
Explicitar a forma como o texto está estruturado.   
Estabelecer relações de sentido entre situações ou episódios.  
Mobilizar os conhecimentos adquiridos sobre as características dos textos poéticos e narrativos. 
Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa.  
Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: o conto. 
Apreciar textos literários.  
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do imaginário individual e coletivo.  
Expressar pontos de vista suscitados pelos textos lidos, fundamentando.  
Fazer apresentações orais (5 a 7 minutos) sobre obras, partes de obras ou tópicos do Programa.  
Escrever exposições (entre 130 e 170 palavras) sobre temas respeitantes às obras estudadas, de acordo com 
um plano previamente elaborado pelo aluno.  
Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando-a(s) com conteúdos programáticos de diferentes 
domínios. 
Analisar recriações de obras literárias do Programa, com recurso a diferentes linguagens (por exemplo, 
música, teatro, cinema, adaptações a séries de TV), estabelecendo comparações pertinentes.  
Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais.  
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Reconhecer a contextualização histórico-literária nos casos previstos no Programa.  
Comparar temas, ideias e valores expressos em diferentes textos da mesma época e de diferentes épocas.  
 
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos.  
Consolidar e aperfeiçoar procedimentos de elaboração de planos de texto.  
Escrever textos de diferentes géneros e finalidades.  
Escrever textos variados, respeitando as marcas do género: exposição sobre um tema, apreciação crítica e 
texto de opinião. 
Redigir textos com coerência e correção linguística.  
Respeitar o tema.  
Mobilizar informação ampla e diversificada.  
Redigir um texto estruturado, que reflita uma planificação, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de 
coesão textual: texto constituído por três partes (introdução, desenvolvimento e conclusão), individualizadas 
e devidamente proporcionadas; marcação correta de parágrafos; articulação das diferentes partes por meio 
de retomas apropriadas; utilização adequada de conectores diversificados.  
Mobilizar adequadamente recursos da língua: uso correto do registo de língua, vocabulário adequado ao tema, 
correção na acentuação, na ortografia, na sintaxe e na pontuação. 
Observar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas; cumprimento das normas 
de citação; uso de notas de rodapé; elaboração da bibliografia. 
Utilizar com acerto as tecnologias de informação na produção, na revisão e na edição de texto.  
Rever os textos escritos.  
Pautar a escrita do texto por gestos recorrentes de revisão e aperfeiçoamento, tendo em vista a qualidade do 
produto final.  
 
 
GRAMÁTICA 
Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português.  
Consolidar os conhecimentos gramaticais adquiridos nos anos anteriores.  
Reconhecer a forma como se constrói a textualidade.  
Demonstrar, em textos, a existência de coerência textual.  
Distinguir mecanismos de construção da coesão textual.  
Identificar marcas das sequências textuais.  
Identificar e interpretar manifestações de intertextualidade.  
Explicitar aspetos da semântica do português.  
Identificar e interpretar formas de expressão do tempo.  
Distinguir relações de ordem cronológica.  
Distinguir valores aspetuais. 
Identificar e caracterizar diferentes modalidades. 
Avaliar um texto com base nas propriedades que o configuram (processos de coerência e coesão). 
 
ORALIDADE 
Interpretar textos orais de diferentes géneros.  
Identificar tema e subtemas, justificando.  
Explicitar a estrutura do texto.  
Fazer inferências.  
Apreciar a qualidade da informação mobilizada.  
Identificar argumentos.  
Apreciar a validade dos argumentos aduzidos.  
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Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 
Explicitar, em função do texto, marcas dos seguintes géneros: diálogo argumentativo e debate.   
Registar e tratar a informação. 
Diversificar as modalidades de registo da informação: tomada de notas, registo de tópicos e ideias-chave. 
Planificar intervenções orais.  
Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, argumentos e respetivos exemplos.  
Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  
Debater e justificar pontos de vista e opiniões.  
Considerar pontos de vista contrários e reformular posições. 
Produzir textos orais com correção e pertinência. 
Produzir textos orais seguindo um plano previamente elaborado.  
Produzir textos linguisticamente corretos, com riqueza vocabular e recursos expressivos adequados.  
Mobilizar adequadamente marcadores discursivos que garantam a coesão textual.  
Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades.  
Produzir os seguintes géneros de texto: texto de opinião e diálogo argumentativo.   
Respeitar as marcas de género do texto a produzir. 
Respeitar as seguintes extensões temporais: texto de opinião – 4 a 6 minutos; diálogo argumentativo – 8 a 12 
minutos.  
Participar ativamente num debate (duração média de 30 a 40 minutos), sujeito a tema e de acordo com as 
orientações do professor. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE LATIM – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CIVILIZAÇÃO E CULTURA – 35% LÍNGUA E TEXTO – 55% ORALIDADE – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

Civilização e cultura 
— Reconhecer a presença e a influência da cultura clássica na arte, na literatura e na civilização ocidental.  
— Identificar a presença e a influência da língua latina na cultura portuguesa e em determinadas áreas do 
saber.  
— Conhecer e interpretar narrativas míticas da Antiguidade: Pandora, o pomo da Discórdia, Ulisses e a 
Odisseia, o cavalo de Troia, Prosérpina, Orfeu e Eurídice,  Minotauro, Dédalo e Ícaro, Apolo e a Sibila de Cumas, 
Cornucópia, Quatro idades,  Tântalo.  
— Reconhecer divindades e os seus atributos.  
— Explicar a relação dos Romanos com os deuses.  
— Distinguir as modalidades de culto. 
 – Reconhecer práticas de interpretação da vontade divina. 
 — Conhecer a lenda da fundação de Roma e a sua relação com a história e a localização estratégica da cidade.  
— Nomear os reis romanos e relacioná-los com o crescimento de Roma. 
 — Conhecer aspetos da vida familiar romana: organização familiar; rituais de nascimento, casamento e morte; 
alimentação; vestuário; habitação. 
 
Língua e Texto 
— Ler textos latinos com pronúncia clássica.  
— Relacionar a estrutura da língua materna com a da língua latina.  
— Conhecer a estrutura da língua latina.  
— Reconhecer nomes das diferentes declinações.  
— Dominar a declinação de nomes e de adjetivos. 
 — Saber formar os graus comparativo e o superlativo dos adjetivos.  
— Conhecer os pronomes pessoais, os pronomes e determinantes possessivos, o demonstrativo is, ea, id, o 
relativo e o interrogativo.  
— Conhecer o sistema dos numerais cardinais e ordinais. 
— Distinguir e enunciar verbos das quatro conjugações temáticas.  
— Conjugar verbos das diferentes conjugações nos modos indicativo e imperativo. — Identificar formas 
verbais no modo infinitivo (presente).  
— Reconhecer voz ativa e voz passiva.  
— Conjugar o verbo esse e os seus derivados.  
— Identificar e declinar as formas nominais: particípio presente, supino e particípio perfeito.  
— Reconhecer advérbios, preposições e conjunções.  
— Identificar casos e funções sintáticas.  
— Dividir e classificar orações coordenadas. 
— Dividir e classificar orações subordinadas temporais, causais e relativas.  
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— Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa.  
— Aplicar conhecimentos, culturais e linguísticos, na compreensão do texto latino.  
— Expressar a mensagem do texto latino em língua portuguesa, tendo em conta a especificidade de um e de 
outro código linguístico.  
— Refletir sobre a mensagem que o texto veicula.  
— Escrever pequenos enunciados em língua latina.  
— Relacionar a língua latina com a língua portuguesa, nomeadamente em questões de etimologia e de evolução 
fonética e semântica. 
 
Oralidade 
– Expressar-se adequadamente em português e latim. – Apresentar, defender e refutar pontos de vista. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE LATIM – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CIVILIZAÇÃO E CULTURA – 35% LÍNGUA E TEXTO – 55% ORALIDADE – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

Civilização e cultura 
- Reconhecer a presença e a influência da cultura clássica na arte, na literatura e na civilização ocidental. 
 - Identificar a presença e a influência da língua latina na cultura portuguesa e em determinadas áreas do saber.  
- Reconhecer a presença do legado romano no nosso património, localizando e identificando os principais 
sítios arqueológicos.  
- Conhecer a história de Roma: expansão no Mediterrâneo, lutas com Cartago, conquista da Hispânia, 
romanização da Hispânia.  
- Demonstrar conhecimentos sobre a educação e o ensino em Roma: papel da família na educação da criança e 
do jovem romano; escolas públicas, diferentes mestres e matérias lecionadas; preparação do orador e do 
político; influência grega. - Descrever a organização social dos romanos, na monarquia, na república e no 
império.  
- Explicar a relação das classes sociais com o poder, distinguindo os direitos de patrícios e plebeus.  
- Conhecer a luta dos plebeus pela igualdade, identificando as vitórias sucessivamente alcançadas. - Conhecer 
a atividade diária dos Romanos e a organização do seu dia.  
- Explicar a vida social dos romanos, distinguindo otium e negotium.  
- Explicar a importância do forum na vida da cidade.  
- Mostrar conhecimento da vida social dos romanos — o otium: os espetáculos e os locais onde se realizavam; 
o Circo, o Teatro, o Anfiteatro; as Termas; as uillae; as Bibliotecas; os Banquetes; as Viagens de recreio. 
 
Língua e Texto 
- Ler textos latinos com pronúncia clássica.  
- Relacionar a estrutura da língua materna com a da língua latina.  
- Conhecer a estrutura da língua latina.  
- Identificar casos e funções sintáticas.  
- Reconhecer nomes das diferentes declinações.  
- Dominar a declinação de nomes e adjetivos. 
 - Reconhecer advérbios, preposições e conjunções.  
- Saber formar os graus comparativo e o superlativo dos adjetivos.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Saber formar os graus comparativo e o superlativo dos advérbios.  
- Conhecer os pronomes pessoais e relativos.  
- Conhecer os pronomes e determinantes possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos.  
- Conhecer o sistema dos numerais cardinais e ordinais.  
- Distinguir e enunciar verbos das quatro conjugações temáticas. - Conjugar verbos das diferentes conjugações 
nos modos indicativo, conjuntivo, infinitivo e imperativo.  
- Reconhecer voz ativa e voz passiva.  
- Conjugar os verbos irregulares «sum», «possum», «fero», «uolo», «nolo», «malo».  
- Identificar e declinar as formas nominais: particípios presente, passado e futuro e supino.  
- Dividir e classificar orações coordenadas.  
- Dividir e classificar orações subordinadas temporais, causais, temporais-causais, finais, completivas 
(infinitivas, interrogativas indiretas e conjuncionais), concessivas, consecutivas, comparativas e relativas.  
- Identificar o ablativo absoluto. 
- Conhecer a sintaxe dos verbos que significam «pedir» e «perguntar» («peto», «rogo», «quaero»).  
- Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa. 
 - Aplicar conhecimentos, culturais e linguísticos, na compreensão do texto latino. 
 - Expressar a mensagem do texto latino em língua portuguesa, tendo em conta a especificidade de um e de 
outro código linguístico.  
- Refletir sobre a mensagem que o texto veicula. 
 - Escrever pequenos enunciados em língua latina.  
- Relacionar a língua latina com a língua portuguesa, nomeadamente em questões de etimologia e de evolução 
fonética e semântica.  
 
Oralidade 
– Expressar-se adequadamente em português e latim.  
– Apresentar, defender e refutar pontos de vista 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
 

 

▪ História e Geografia de Portugal – 5.º ano de escolaridade 

▪ História e Geografia de Portugal – 6.º ano de escolaridade 

▪ Geografia – 7.º ano de escolaridade 

▪ Geografia – 8.º ano de escolaridade 

▪ Geografia – 9.º ano de escolaridade 

▪ História – 7.º ano de escolaridade 

▪ História – 8.º ano de escolaridade 

▪ História – 9.º ano de escolaridade 

▪ Geografia A – 10.º ano de escolaridade 

▪ Geografia A – 11.º ano de escolaridade 

▪ História A – 10.º ano de escolaridade 

▪ História A – 11.º ano de escolaridade 

▪ História A – 12.º ano de escolaridade 

▪ Filosofia – 10.º ano de escolaridade 

▪ Filosofia – 11.º ano de escolaridade 

▪ Psicologia B – 12.º ano de escolaridade 

▪ Geografia C – 12.º ano de escolaridade 

▪ Sociologia – 12.º ano de escolaridade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHG – 60% CEHG – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Compreender e utilizar com correção as fontes relativas à compreensão espacial e ao desenvolvimento de uma consciência 
espacial e ao desenvolvimento de uma consciência espacial diacrónica, aplicados ao nível de ensino, aos temas do programa 
em avaliação e às aprendizagens essenciais. 
- Adquirir e utilizar referências de tempo e unidade de tempo histórico: antes de, depois de, milênio, século, ano, era. 
- Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos.  
- Identificar diferentes tipos de fontes, compreendendo a sua importância para a construção do conhecimento histórico e 
geográfico. 
- Interpretar fontes históricas, em suportes diversos e com mensagens diversas, cruzando diferentes perspetivas. 
 
Compreensão Histórica e Geográfica (CHG) 
- Localizar no tempo os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa, as metas curriculares e as 
aprendizagens essenciais definidos para este nível de ensino. 
- Localizar no espaço os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais 
definidos para este nível de ensino. 
- Utilizar marcos cronológicos significativos para localizar no tempo figuras, personalidades e processos marcantes da história 
de Portugal. 
- Utilizar e elaborar sistemas de datação e cronologias. 
- Reconhecer conceções de mudança e de continuidade (desenvolvimento da sua consciência histórica), aplicando igualmente 
noções de continuidade, causalidade e de relatividade cultural, sobretudo no que diz respeito ao território português. 
- Compreender e utilizar fontes históricas relativas à compreensão espacial, sobretudo sistemas de representação cartográfica. 
- Desenvolver uma consciência espacial diacrónica, com destaque para o conhecimento da realidade portuguesa. 
- Identificar e compara diferentes modalidades de organização do território ao longo do período em estudo. 
- Identificar diferentes trajetórias demográficas, sociais e económicas com reflexo na organização do território português. 
- Compreende que um facto histórico é um acontecimento complexo que se explica a partir de um conjunto alargado de causas, 
fatores, intervenientes, condições, circunstâncias interligadas e coincidentes. 
- Entender que os factos históricos são resultado de quadros de ideias, de formas de pensar, costumes e valores específicos de 
uma determinada época, que se distinguem e identificam no tempo. 
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda. 
- Contextualizar os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais definidos 
para este nível de ensino. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 

Outras Técnicas 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 34 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

- Relacionar, com oportunidade e lógica, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico 
e cultural existente na região/local onde habita/estuda, aplicadas ao nível de ensino, aos temas do programa em avaliação 
e às aprendizagens essenciais. 
 
Comunicação em História e Geografia (CEHG) 
- Produzir um discurso coerente, correto e fundamentado sobre o passado histórico. 
- Elaborar pequenas sínteses, relatos, trabalhos de pesquisa, opiniões ou críticas, mobilizando e articulando os conteúdos 
lecionados, aplicando procedimentos básicos da metodologia específica da História. 
- Utilizar/ aplicar terminologia e conceitos específicos da disciplina, essenciais para a compreensão histórica, construídos ao 
longo da aprendizagem das temáticas em estudo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHG – 60% CEHG – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Compreender e utilizar com correção as fontes relativas à compreensão espacial e ao desenvolvimento de uma consciência 
espacial e ao desenvolvimento de uma consciência espacial diacrónica, aplicados ao nível de ensino, aos temas do programa 
em avaliação e às aprendizagens essenciais. 
- Adquirir e utilizar referências de tempo e unidade de tempo histórico: antes de, depois de, milênio, século, ano, era. 
- Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos.  
- Identificar diferentes tipos de fontes, compreendendo a sua importância para a construção do conhecimento histórico e 
geográfico. 
- Interpretar fontes históricas, em suportes diversos e com mensagens diversas, cruzando diferentes perspetivas. 
 
Compreensão Histórica e Geográfica (CHG) 
- Localizar no tempo os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa, as metas curriculares e as 
aprendizagens essenciais definidos para este nível de ensino. 
- Localizar no espaço os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais 
definidos para este nível de ensino. 
- Utilizar marcos cronológicos significativos para localizar no tempo figuras, personalidades e processos marcantes da história 
de Portugal. 
- Utilizar e elaborar sistemas de datação e cronologias. 
- Reconhecer conceções de mudança e de continuidade (desenvolvimento da sua consciência histórica), aplicando igualmente 
noções de continuidade, causalidade e de relatividade cultural, sobretudo no que diz respeito ao território português. 
- Compreender e utilizar fontes históricas relativas à compreensão espacial, sobretudo sistemas de representação cartográfica. 
- Desenvolver uma consciência espacial diacrónica, com destaque para o conhecimento da realidade portuguesa. 
- Identificar e compara diferentes modalidades de organização do território ao longo do período em estudo. 
- Identificar diferentes trajetórias demográficas, sociais e económicas com reflexo na organização do território português. 
- Compreende que um facto histórico é um acontecimento complexo que se explica a partir de um conjunto alargado de causas, 
fatores, intervenientes, condições, circunstâncias interligadas e coincidentes. 
- Entender que os factos históricos são resultado de quadros de ideias, de formas de pensar, costumes e valores específicos de 
uma determinada época, que se distinguem e identificam no tempo. 
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda. 
- Contextualizar os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais definidos 
para este nível de ensino. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Relacionar, com oportunidade e lógica, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico 
e cultural existente na região/local onde habita/estuda, aplicadas ao nível de ensino, aos temas do programa em avaliação 
e às aprendizagens essenciais. 
 
Comunicação em História e Geografia (CEHG) 
- Produzir um discurso coerente, correto e fundamentado sobre o passado histórico. 
- Elaborar pequenas sínteses, relatos, trabalhos de pesquisa, opiniões ou críticas, mobilizando e articulando os conteúdos 
lecionados, aplicando procedimentos básicos da metodologia específica da História. 
- Utilizar/ aplicar terminologia e conceitos específicos da disciplina, essenciais para a compreensão histórica, construídos ao 
longo da aprendizagem das temáticas em estudo.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LCLR – 50% PDIR – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
 
Localizar e Compreender Lugares e Regiões (LCLR) 
- Elaborar esboços da paisagem descrevendo os seus elementos essenciais. 
- Situar exemplos de paisagens no respetivo território a diferentes escalas geográficas, ilustrando com 
diversos tipos de imagens. 
- Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes formas de representação da superfície 
terrestre, utilizando a rosa-dos-ventos. 
- Descrever a localização absoluta de um lugar, usando o sistema de coordenadas geográficas (latitude, 
longitude), em mapas de pequena escala com um sistema de projeção cilíndrica. 
- Distinguir mapas de grande escala de mapas de pequena escala, quanto à dimensão e ao pormenor da 
área representada. 
- Calcular a distância real entre dois lugares, em itinerários definidos, utilizando a escala de um mapa. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender os lugares. 
- Reconhecer o processo de construção europeu. 
- Distinguir clima e estado do tempo, utilizando a observação direta e diferentes recursos digitais. 
- Distinguir elementos de fatores do clima. 
- Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, utilizando representações cartográficas (em suporte papel 
ou digital). 
- Distinguir os diferentes tipos de clima. 
 
 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações entre Fenómenos e Espaços Geográficos (PDIR) 
- Reconhecer diferentes formas de representação do mundo de acordo com a posição geográfica dos 
continentes e com os espaços de vivência dos povos, utilizando diversas projeções cartográficas (em 
suporte papel ou digital). 
- Inferir a relatividade da representação do território, desenhando mapas mentais, a diversas escalas. 
- Reconhecer as características que conferem identidade a um lugar (o bairro, a região e o país onde vive), 
comparando diferentes formas de representação desses lugares. 
- Inferir sobre a distorção do território cartografado em mapas com diferentes sistemas de projeção. 
- Discutir os aspetos mais significativos da inserção de Portugal na União Europeia. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
Comunicação e Participação (CP) 
- Selecionar as formas de representação da superfície terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de 
situações e acontecimentos observáveis a partir de diferentes territórios. 
- Relata características físicas/humanas de algumas regiões do mundo. 
- Selecionar as principais características dos climas e dos biomas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LCLR – 50% PDIR – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
 
Localizar e Compreender Lugares e Regiões (LCLR) 
- Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios do Mundo, utilizando mapas de diferentes escalas (em 
suporte papel ou digital). 
- Relacionar a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, utilizando perfis topográficos. 
- Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do mar, utilizando esquemas e imagens. 
- Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos recursos naturais (bacias hidrográficas, litoral), 
utilizando terminologia específica, à escala local e nacional. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica – Web SIG, Google Earth, GPS, Big Data, para localizar, descrever e 
compreender e os fenómenos geográficos. 
- Interpretar mapas temáticos simples (com uma variável), relativos a fenómenos demográficos e culturais, usando o 
título e a legenda. 
- Representar, em mapas a diferentes escalas, variáveis relativas a fenómenos demográficos, usando o título e a 
legenda. 
- Comparar o comportamento de diferentes indicadores demográficos, no tempo e no espaço, enunciando fatores que 
explicam os comportamentos observados. 
- Identificar padrões na distribuição da população e do povoamento, à escala nacional, europeia e mundial, enunciando 
fatores responsáveis por essa distribuição. 
- Identificar padrões na distribuição dos fluxos migratórios, à escala nacional, europeia e mundial, enunciando fatores 
responsáveis por essa distribuição. 
- Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas. 
- Enunciar fatores responsáveis pelos padrões da organização das áreas funcionais da cidade, interpretando plantas 
funcionais. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, descrever e compreender os fenómenos 
sociodemográficos. 
 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações entre Fenómenos e Espaços Geográficos (PDIR) 
- Identificar exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes fidedignas. 
- Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de recursos naturais, exemplificando com casos 
concretos, a diferentes escalas. 
- Discutir os impactes da ação humana na gestão das bacias hidrográficas e do litoral. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores físicos e humanos, utilizando mapas a 
diferentes escalas. 
- Reconhecer aspetos que conferem singularidade a cada região, comparando características culturais, do povoamento 
e das atividades económicas. 
- Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a população e os recursos naturais, em diferentes contextos 
geográficos e económicos, explicando a ação de fatores naturais e humanos. 
- Explicar causas e consequências dos fluxos migratórios, a diferentes escalas. 
- Identificar problemas das áreas urbanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar das populações, aplicando 
questionários. 
 
 
Comunicação e Participação (CP) 
- Selecionar as formas de representação da superfície terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de situações e 
acontecimentos observáveis a partir de diferentes territórios. 
- Selecionar as principais características dos climas e dos biomas 
- Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma gestão sustentável do território, aplicando questionários de 
monitorização dos riscos no meio local, como por exemplo, os dos cursos de água e das áreas do litoral.  
- Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, países ou lugares na gestão de 
recursos hídricos. 
- Apresentar exemplos de soluções para a gestão pacífica e sustentável dos conflitos entre recursos naturais e a 
população. 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para minimizar os impactes ambientais, socioeconómicos 
e culturais da distribuição e evolução da população e do povoamento, a diferentes escalas. 
- Enunciar medidas para fomentar a cooperação entre povos e culturas, que coexistem no mesmo território. 
- Relatar medidas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das populações urbanas, rurais e migrantes. 
- Explicar a importância do diálogo e da cooperação internacional na preservação da diversidade cultural. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LCLR – 50% PDIR – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
Localizar e Compreender Lugares e Regiões (LCLR) 
- Identificar as principais atividades económicas da comunidade local, recorrendo ao trabalho de campo. 
- Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua sustentabilidade (extração mineira, agricultura, 
pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio, serviços e turismo). 
- Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades económicas, a nível mundial, e em Portugal, enunciando 
fatores responsáveis pela sua distribuição. 
- Comparar os diferentes tipos de transporte, quanto às respetivas vantagens e desvantagens. 
Identificar padrões na distribuição de diferentes redes de transporte e telecomunicações, a nível mundial, e em 
Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua distribuição. 
- Determinar a acessibilidade de lugares, simulando redes topológicas simples. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, descrever e compreender as atividades económicas. 
- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento. 
- Interpretar mapas temáticos (com duas ou mais variáveis), relativos ao grau de desenvolvimento dos países, usando 
o título e a legenda. 
- Comparar exemplos de evolução espácio -temporal do grau de desenvolvimento dos países, interpretando gráficos 
dinâmicos. 
- Distinguir formas de medir os níveis de desenvolvimento, evidenciando vantagens e constrangimentos dos índices 
compostos (IDH, IDG, IPM). 
- Comparar informação de Portugal com a de outros países para evidenciar situações de desigualdade demográfica, 
económica e social. 
- Relacionar os níveis de desenvolvimento com os fatores internos e externos que os condicionam. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender contrastes no 
desenvolvimento humano. 
- Elaborar gráficos termopluviométricos, descrevendo o comportamento dos elementos do clima, de estações 
meteorológicas de diferentes países do Mundo. 
- Compreender as características dos diferentes climas da superfície terrestre enumerando os elementos e os fatores 
climáticos que os distinguem. 
- Identificar os fatores de risco de ocorrência de catástrofes naturais, numa determinada região. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender os riscos e as catástrofes 
naturais. 
- Identificar a interferência do Homem no sistema Terra-Ar-Água (poluição atmosférica, smog, chuvas ácidas, efeito de 
estufa, rarefação da camada do ozono, desflorestação, poluição da hidrosfera, degradação do solo, desertificação). 
- Identificar soluções técnico-científicas que contribuam para reduzir o impacte ambiental das atividades humanas (ex.: 
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Desenvolvimento 
pessoal 

rearborização, utilização de produtos biodegradáveis, energias renováveis; 3Rs, etc.) 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender contrastes no 
desenvolvimento sustentável. 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações entre Fenómenos e Espaços Geográficos (PDIR) 
- Descrever exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes fidedignas. 
- Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de recursos naturais, exemplificando com casos 
concretos, a diferentes escalas. 
- Discutir as vantagens e os constrangimentos da utilização dos índices compostos a diferentes escalas. 
- Apresentar situações concretas de desigualdades de desenvolvimento e possíveis formas de as superar. 
- Discutir sucessos e insucessos da ajuda ao desenvolvimento, tendo em consideração as responsabilidades dos países 
doadores e as dos países recetores. 
- Enumerar soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento. 
- Relacionar as condições meteorológicas extremas com os riscos e a ocorrência de catástrofes naturais. 
- Relacionar características do meio com a possibilidade de ocorrência de riscos naturais. 
- Investigar problemas ambientais concretos a nível local, nacional e internacional. 
- Identificar situações concretas de complementaridade e interdependência entre lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas ambientais. 
- Apresentar soluções para conciliar o crescimento económico, o desenvolvimento humano e o equilíbrio ambiental.  
- Consciencializar-se para a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais, no sentido de preservar o património 
natural, incrementar a resiliência e fomentar o desenvolvimento sustentável. 
 
Comunicação e Participação (CP) 
- Representar o levantamento funcional das atividades económicas da comunidade local, utilizando diferentes técnicas 
de expressão gráfica e cartografia. 
- Apresentar exemplos para uma distribuição mais equitativa entre a produção e o consumo, a diferentes escalas. 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para a promoção da maior sustentabilidade das atividades 
económicas, a diferentes escalas (local, regional, etc.). 
- Selecionar o modo de transporte mais adequado em função do fim a que se destina e das distâncias (absolutas e 
relativas). 
- Relatar exemplos do impacte da era digital na sociedade. 
- Relatar medidas que promovam a cooperação entre povos e culturas no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 
- Participar e/ou desenvolver campanhas de solidariedade, tendo em vista transformar os cidadãos em participantes 
ativos na proteção dos valores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
- Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, países ou lugares na gestão de 
recursos hídricos e na resposta a catástrofes naturais. 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização da comunidade para as medidas de prevenção e mitigação 
relacionadas com os riscos naturais. 
- Participar e/ou desenvolver campanhas de sensibilização ambiental tendo em vista transformar os cidadãos em 
participantes ativos na proteção dos valores da paisagem, do património e do ambiente. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 25% CHT – 50% CEH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
-Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF)  
-Desenvolver a aquisição e utilização de referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, 
século, ano, era;  
-  Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;   
-  Identificar, diferenciar as tipologias das fontes históricas e a diversidade de informação para a produção do conhecimento 
histórico;   
- Desenvolver a utilização de fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da 
realidade social numa perspetiva crítica;   
- Recolher e selecionar dados de fontes históricas relevantes para a análise de assuntos em estudo;   
- Desenvolver a noção de informação principal e secundária nas fontes e documentos históricos;  
- Desenvolver as técnicas de leitura e recolha de informação de fontes escritas significativas, iconográficas, gráficas;  
- Desenvolver a organização da informação recolhida em fontes históricas de diversos tipos;  
- Elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas;  
- Selecionar informação específica, em fontes ou documentos, relativa a um problema, facto, contexto ou agente histórico;  
- Pesquisar fontes ou documentos históricos para extrair informação relativa a um problema, facto, contexto ou agente 
histórico.  
- Organizar segundo a relação causa-consequência, ordenação cronologicamente e o relacionamento de pares de informação, 
em relação a problemas, factos, contextos ou agentes históricos.  
- Registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas;  
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações.  
  
Compreensão Histórica (CHT)  
- Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas 
históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;   
- Desenvolver a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;   
- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 
consequência;  
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade democrática;   
- Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;   
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda;  
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Mobilizar o conhecimento adquirido e aplicá-lo em diferentes contextos históricos sugeridos;  
- Desenvolver a técnica da dedução para a construção de hipóteses simples baseadas em evidências, em relação a um 
acontecimento ou processo histórico;  
- Desenvolver a distinção elementar dos diferentes contextos históricos político, económico, social, militar, religioso, 
artístico;  
- Utilizar a metodologia específica da História para a análise de acontecimentos e processos;  
- Perceber a possibilidade de alternativas de interpretação a um acontecimento, evento ou processo, de forma autónoma;  
- Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo;  
- Analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos de vista, problematizando-os.  
- Colocar questões-chave cuja resposta abranja um acontecimento ou processo histórico específico.  
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações.  
  
  
Comunicação em História (CEH)  
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;   
- Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a 
justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis;   
- Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o desenvolvimento 
das comunidades humanas.   
- Exprimir o valor do património histórico material e imaterial europeu, nacional, regional e local numa perspetiva de 
desenvolvimento da cidadania europeia.  
- Usar meios diversos para expressar as aprendizagens;  
- Mobilizar o discurso explicativo, argumentativo e justificativo na elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados 
históricos;  
- Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios e metodológicos da História;  
- Desenvolver o discurso sobre factos e problematização de ideias, opinião e pensamento crítico, justificado e fundamentado 
nas fontes e documentos, na reflexão e confronto de informações.  
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento de aprendizagens essenciais 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 25% CHT – 50% CEH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Desenvolver a aquisição e utilização de referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, 
século, ano, era; 
-  Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;  
-  Identificar, diferenciar as tipologias das fontes históricas e a diversidade de informação para a produção do conhecimento 
histórico;  
- Desenvolver a utilização de fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da 
realidade social numa perspetiva crítica;  
- Recolher e selecionar dados de fontes históricas relevantes para a análise de assuntos em estudo;  
- Desenvolver a noção de informação principal e secundária nas fontes e documentos históricos; 
- Desenvolver as técnicas de leitura e recolha de informação de fontes escritas significativas, iconográficas, gráficas; 
- Desenvolver a organização da informação recolhida em fontes históricas de diversos tipos; 
- Elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas; 
- Selecionar informação específica, em fontes ou documentos, relativa a um problema, facto, contexto ou agente histórico; 
- Pesquisar fontes ou documentos históricos para extrair informação relativa a um problema, facto, contexto ou agente 
histórico. 
- Organizar segundo a relação causa-consequência, ordenação cronologicamente e o relacionamento de pares de informação, 
em relação a problemas, factos, contextos ou agentes históricos. 
- Registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas; 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas 
nas planificações. 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
- Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas 
históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;  
- Desenvolver a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 
consequência; 
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade democrática;  
- Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;  
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Mobilizar o conhecimento adquirido e aplicá-lo em diferentes contextos históricos sugeridos; 
- Desenvolver a técnica da dedução para a construção de hipóteses simples baseadas em evidências, em relação a um 
acontecimento ou processo histórico; 
- Desenvolver a distinção elementar dos diferentes contextos históricos político, económico, social, militar, religioso, artístico; 
- Utilizar a metodologia específica da História para a análise de acontecimentos e processos; 
- Perceber a possibilidade de alternativas de interpretação a um acontecimento, evento ou processo, de forma autónoma; 
- Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo; 
- Analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos de vista, problematizando-os. 
- Colocar questões-chave cuja resposta abranja um acontecimento ou processo histórico específico. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas 
nas planificações. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;  
- Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a 
justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis;  
- Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o desenvolvimento 
das comunidades humanas.  
- Exprimir o valor do património histórico material e imaterial europeu, nacional, regional e local numa perspetiva de 
desenvolvimento da cidadania europeia. 
- Usar meios diversos para expressar as aprendizagens; 
- Mobilizar o discurso explicativo, argumentativo e justificativo na elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados 
históricos; 
- Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios e metodológicos da História; 
- Desenvolver o discurso sobre factos e problematização de ideias, opinião e pensamento crítico, justificado e fundamentado 
nas fontes e documentos, na reflexão e confronto de informações. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas 
nas planificações. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

TIF – 25% CHT – 50% CEH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, 
ano, era; 
-  Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;  
-  Identificar, diferenciar as tipologias das fontes históricas e a diversidade de informação para a produção do conhecimento 
histórico;  
- Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da 
realidade social numa perspetiva crítica;  
- Selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos tipos relevantes para a análise de assuntos em estudo;  
- Diferenciar informação principal e secundária nas fontes e documentos históricos; 
- Dominar as técnicas de leitura e recolha de informação de fontes escritas significativas, iconográficas, gráficas; 
- Organizar a informação recolhida em fontes históricas de diversos tipos; 
- Elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas; 
- Selecionar informação específica, em fontes ou documentos, relativa a um problema, facto, contexto ou agente histórico; 
- Pesquisar fontes ou documentos históricos para extrair informação relativa a um problema, facto, contexto ou agente 
histórico. 
- Estruturar segundo a relação causa-consequência, ordenar cronologicamente e relacionar pares de informação, em relação 
a problemas, factos, contextos ou agentes históricos. 
- Registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas; 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações. 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
- Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas 
históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;  
- Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 
consequência; 
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade democrática;  
- Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;  
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes contextos históricos, de forma autónoma; 
- Formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou processo histórico, de forma autónoma; 
- Utilizar com propriedade os conceitos operatórios da História para a compreensão dos diferentes contextos: político, 
económico, social, militar, religioso, artístico; 
- Utilizar a metodologia específica da História para a análise de acontecimentos e processos; 
- Propor alternativas de interpretação a um acontecimento, evento ou processo, de forma autónoma; 
- Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo; 
- Analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos de vista, problematizando-os. 
- Colocar questões-chave cuja resposta abranja um acontecimento ou processo histórico específico. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;  
- Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a 
justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis;  
- Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o desenvolvimento 
das comunidades humanas.  
- Exprimir o valor do património histórico material e imaterial europeu, nacional, regional e local numa perspetiva de 
desenvolvimento da cidadania europeia. 
- Usar meios diversos para expressar as aprendizagens; 
- Mobilizar com propriedade o discurso explicativo, argumentativo e justificativo na elaboração de opiniões ou análises de 
factos ou dados históricos; 
- Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios e metodológicos da História; 
- Desenvolver sobre factos e problematização de ideias, opinião e pensamento crítico, justificado e fundamentado nas fontes 
e documentos, na reflexão e confronto de informações. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA A – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

AQEP – 60% PDIR – 20% CP – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Analisar Questões Geograficamente Relevantes do Espaço Português (AQEP) 
- Reconhecer a importância da localização na explicação geográfica, analisando informação representada em mapas 
com diferentes escalas e sistemas de projeção. 
- Analisar o território nacional a diferentes escalas. 
- Compreender o processo de integração europeu. 
- Interpretar indicadores demográficos. 
- Comparar a evolução do comportamento de diferentes variáveis demográficas, recolhendo e selecionando informação 
estatística e apresentando conclusões. 
- Encontrar padrões de distribuição das variáveis demográficas e suas causas próximas, utilizando mapas a diferentes 
escalas. 
- Explicar as assimetrias regionais na distribuição da população portuguesa, evidenciando os fatores naturais e humanos 
que as condicionam. 
- Mobilizar as tecnologias de informação geográfica para localizar, descrever e compreender fenómenos demográficos.  
- Relacionar a distribuição dos principais recursos do subsolo com as principais unidades geomorfológicas. 
- Analisar a importância local e regional dos recursos do subsolo. 
- Mobilizar as tecnologias de informação geográfica para localizar, descrever e compreender a exploração dos recursos 
do subsolo. 
- Comparar a distribuição dos principais recursos energéticos e das redes de distribuição e consumo de energia com a 
radiação solar e os recursos do subsolo. 
- Descrever a distribuição geográfica e a variação intra e interanual da temperatura e da precipitação e relacioná-las 
com a circulação geral da atmosfera. 
- Identificar a distribuição das principais bacias hidrográficas e sua relação com as disponibilidades hídricas. 
- Relacionar as especificidades climáticas, as disponibilidades hídricas e os regimes dos cursos de água das diferentes 
regiões portuguesas, apresentando um quadro síntese para cada região. 
- Identificar os principais acidentes do litoral. 
- Relacionar a posição geográfica dos principais portos nacionais e a sua relação com a direção dos ventos, das correntes 
marítimas, a linha de costa, e o relevo marinho. 
- Descrever os principais tipos de pesca, recolhendo e selecionando informação estatística e apresentando conclusões. 
- Relacionar a pressão sobre o litoral com a necessidade do desenvolvimento sustentado 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações no Espaço Português e com outros Espaços (PDIR) 
- Debater o papel de Portugal nas diferentes organizações internacionais em que está inserido. 
- Equacionar medidas concretas para minimizar o envelhecimento da população portuguesa. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Reportar as assimetrias regionais na distribuição da população, aplicando o conceito de capacidade de carga a nível 
regional e local. 
- Debater o papel dos fluxos migratórios e as suas consequências a nível demográfico, económico e social. 
- Discutir as causas e consequências do despovoamento do interior. 
- Debater os principais problemas na exploração dos recursos do subsolo. 
- Equacionar formas de potencialização dos recursos do subsolo. 
- Equacionar as potencialidades e limitações de exploração dos recursos do subsolo. 
- Debater as vantagens económicas e ambientais da produção de energias renováveis. 
- Inferir o potencial de valorização económica da radiação solar, apresentando exemplos dessas possibilidades. 
- Discutir a influência da circulação geral da atmosfera e dos centros de pressão nos estados de tempo. 
- Relacionar as disponibilidades hídricas com a qualidade do abastecimento de água. 
- Discutir a situação atual da atividade piscatória e o impacto da Política Comum de Pescas. 
- Equacionar a importância da ZEE, identificando recursos e medidas de mitigação de problemas no âmbito da sua 
gestão e controlo. 
- Discutir o potencial dos POOC na valorização da orla costeira. 
 
Comunicar e Participar (CP) 
- Construir um quadro de possibilidades sobre os benefícios das relações que o nosso país estabelece com outros 
espaços. 
- Selecionar medidas para mitigar o envelhecimento da população portuguesa e as assimetrias demográficas do 
território português. 
- Refletir criticamente nas recentes alterações demográficas, sociais e económicas que afetam o território a diferentes 
escalas. 
- Construir um quadro de possibilidades sobre a exploração sustentável dos recursos naturais de Portugal – minerais, 
energéticos, hídricos e marítimos, evidenciando reflexão crítica e argumentação fundamentada. 
- Refletir criticamente nos impactos da Política Comum de Pescas no setor. 
- Refletir criticamente no potencial económico da ZEE.                 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA A – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

AQEP – 60% PDIR – 20% CP – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Analisar Questões Geograficamente Relevantes do Espaço Português (AQEP) 
- Descrever a distribuição de diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, relacionando-as com fatores 
físicos e humanos. 
- Analisar as diferentes formas de ocupação da SAU. 
- Reconhecer as principais produções vegetais, animais e florestais. 
- Analisar os principais constrangimentos ao desenvolvimento da agricultura portuguesa no domínio da produção, da 
transformação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de deficiências estruturais do setor. 
- Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC colocam à modernização do setor. 
- Reconhecer a multifuncionalidade dos espaços rurais como opção estratégica para o seu desenvolvimento. 
- Analisar padrões de distribuição espacial das diferentes áreas funcionais, realçando as heterogeneidades no interior 
das cidades de diferente dimensão e em contexto metropolitano e não metropolitano, em resultado da expansão 
urbana recente, sugerindo hipóteses explicativas. 
- Analisar o processo de formação das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
- Analisar as principais relações entre espaços urbano e rural, assim como os processos de relação hierárquica entre 
cidades e os de complementaridade e cooperação. 
- Caracterizar a hierarquização da rede urbana portuguesa, tendo em conta a diversidade e a importância das funções 
dos aglomerados urbanos. 
- Analisar os principais atributos da rede urbana nacional, comparando-a com a de outros países da União Europeia. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as alterações no espaço rural e nos processos de 
expansão urbana. 
- Avaliar a competitividade dos diferentes modos de transporte, de acordo com a finalidade, e o papel das redes de 
transportes e telecomunicações no desenvolvimento, a diferentes escalas de análise. 
- Relacionar a organização espacial das principais redes de transporte com a distribuição da população e do tecido 
empresarial. 
- Interpretar o padrão de distribuição das redes de telecomunicações através da análise de mapas (em formato 
analógico e/ou digital). 
- Analisar a política europeia no domínio dos transportes, telecomunicações e energia. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as redes de transportes e telecomunicações. 
- Reconhecer as principais etapas da construção da União Europeia, analisando fontes diversas. 
- Identificar as vantagens e os constrangimentos para Portugal do processo de construção europeu. 
- Analisar a evolução das políticas nacionais e as ações da União Europeia, entre outras entidades não europeias, em 
matéria ambiental. 
- Analisar a política ambiental em Portugal. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Identificar as principais áreas protegidas em Portugal, interpretando mapas (em formato analógico e/ou digital). 
- Apontar as principais disparidades regionais de desenvolvimento em Portugal e na União Europeia. 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações no Espaço Português e com outros Espaços (PDIR) 
- Equacionar oportunidades de desenvolvimento rural, relacionando as potencialidades de aproveitamento de recursos 
endógenos com a criação de polos de atração e sua sustentabilidade. 
- Relacionar a evolução da organização interna da cidade com o desenvolvimento das acessibilidades e das alterações 
dos usos e valor do solo, analisando informação de casos concretos a diferentes escalas. 
- Investigar as principais componentes da paisagem urbana, nomeadamente as ambientais e sociais, que condicionam 
o bem-estar e a qualidade de vida nas cidades portuguesas. 
- Evidenciar a importância dos processos de reabilitação, requalificação e renovação urbana na melhoria da qualidade 
de vida nas cidades 
- Apresentar diferentes hipóteses de articulação da rede urbana portuguesa, consultando instrumentos de 
ordenamento do território. 
- Evidenciar a importância da inserção das redes de transporte nacionais nas redes europeias e transcontinentais, 
refletindo sobre a posição de Portugal no espaço europeu e atlântico. 
- Equacionar oportunidades criadas pelas TIC na organização espacial das atividades económicas e no incremento das 
relações interterritoriais. 
- Refletir sobre os desafios e as oportunidades que se colocam a Portugal e à União Europeia perante os últimos 
alargamentos e a previsível integração de novos países. 
- Debater as prioridades da política ambiental da União Europeia. 
- Relacionar a localização dos principais espaços de proteção ambiental e o seu contributo para o equilíbrio sustentável 
de ordenamento do território. 
 
Comunicar e Participar (CP) 
- Divulgar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade - no 
espaço rural ou urbano, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico. 
- Analisar casos de reconfiguração territorial a partir de parcerias territoriais e/ou do aparecimento de novos agentes 
territoriais. 
- Emitir opiniões sobre casos concretos da importância dos transportes e telecomunicações para a sustentabilidade da 
qualidade de vida das populações. 
- Propor ações de sensibilização relativas ao uso ético das telecomunicações. 
- Emitir opinião sobre atuações concretas que potenciem a posição relativa de Portugal na Europa e no Mundo em 
resultado das dinâmicas políticas e económicas da União Europeia e do processo de desenvolvimento da globalização. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA A – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHT – 65% CEH – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
 
- Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos. 
- Compreender, dominar, interpretar e utilizar as diferentes tipologias de fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 
implícita e explícita, com diferentes pontos de vista, assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado. 
- Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão 
em função dos avanços historiográficos. 
 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
 
- Utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História. 
- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram. 
- Identificar a multiplicidade de fatores e relevância da ação de indivíduos ou grupos relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço. 
- Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial. 
- Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local. 
- Problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual. 
- Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais.  
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista. 
- Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contextos e espaços. 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, ideológica, política, etnográfica, 
cultural e sexual. 
- Valorizar conscientemente o contributo da História para a perceção larga da dignidade humana e dos direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis, 
assumindo claramente os valores da tolerância, do respeito, da compreensão e do pluralismo no confronto de visões e opiniões 
distintas sobre a História. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Respeitar a biodiversidade, a natureza e o ambiente, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais 
para o desenvolvimento das comunidades humanas. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e com uso e domínio correto dos conceitos da disciplina, 
sínteses de assuntos estudados. 
- Problematizar os conhecimentos de realidades históricas estudadas, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável 
no seu meio envolvente. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma sistemática e autónoma. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA A – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHT – 65% CEH – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
 
- Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos. 
- Compreender, dominar, interpretar e utilizar as diferentes tipologias de fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 
implícita e explícita, com diferentes pontos de vista, assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado. 
- Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão 
em função dos avanços historiográficos. 
 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
- Utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História. 
- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram. 
- Identificar a multiplicidade de fatores e relevância da ação de indivíduos ou grupos relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço. 
- Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial. 
-Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local. 
- Problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual. 
- Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais.  
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista. 
- Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contextos e espaços. 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, ideológica, política, etnográfica, 
cultural e sexual. 
- Valorizar conscientemente o contributo da História para a perceção larga da dignidade humana e dos direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis, 
assumindo claramente os valores da tolerância, do respeito, da compreensão e do pluralismo no confronto de visões e opiniões 
distintas sobre a História. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre... 

 

...comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 

das 
vezes... 

 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes, 

... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
- Respeitar a biodiversidade, a natureza e o ambiente, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais 
para o desenvolvimento das comunidades humanas. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e com uso e domínio correto dos conceitos da disciplina, 
sínteses de assuntos estudados. 
- Problematizar os conhecimentos de realidades históricas estudadas, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável 
no seu meio envolvente. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma sistemática e autónoma. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA A – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHT – 65% CEH – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
 
- Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos. 
- Compreender, dominar, interpretar e utilizar as diferentes tipologias de fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 
implícita e explícita, com diferentes pontos de vista, assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado. 
- Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão 
em função dos avanços historiográficos. 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
 
- Utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História. 
- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram. 
- Identificar a multiplicidade de fatores e relevância da ação de indivíduos ou grupos relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço. 
- Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial. 
- Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local. 
- Problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual. 
- Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais.  
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista. 
- Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contextos e espaços. 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, ideológica, política, etnográfica, 
cultural e sexual. 
- Valorizar conscientemente o contributo da História para a perceção larga da dignidade humana e dos direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis, 
assumindo claramente os valores da tolerância, do respeito, da compreensão e do pluralismo no confronto de visões e opiniões 
distintas sobre a História. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Respeitar a biodiversidade, a natureza e o ambiente, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais 
para o desenvolvimento das comunidades humanas. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e com uso e domínio correto dos conceitos da disciplina, 
sínteses de assuntos estudados. 
- Problematizar os conhecimentos de realidades históricas estudadas, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável 
no seu meio envolvente. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma sistemática e autónoma. 
 
  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FILOSOFIA – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 35% ARG – 55% PRO – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
 
 
Conceptualização (CONC) 
 
 

- Identificar, clarificar e relacionar com clareza e rigor conceitos filosóficos, mobilizando-os na compreensão e formulação de 
problemas, teses e argumentos filosóficos. 
 
 
 
 
 
Argumentação (ARG) 
- Identificar, formula teorias, teses e argumentos filosóficos. 
- Identificar e formular teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e 
informal, avaliando criticamente os seus pontos fortes e fracos. 
- Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos apresentados a 
estudo. 
- Determinar as implicações filosóficas e as implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica. 
- Apresentar e discutir, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas filosóficos. 
- Assumir posições pessoais – oralmente ou por escrito - com clareza e rigor discursivo, mobilizando conhecimentos 
filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos. 
- Aplicar adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
apresentando soluções relevantes para esses problemas, articulando, quando possível, com outras áreas do saber. 
- Assumir um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico para compreender, formular e 
refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu 
impacto nas gerações futuras. 
- Defender, acerca dos problemas filosóficos em estudo e dos problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
posições autónomas devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania ativa. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo – estruturado e fluente - de forma sistemática e autónoma,  
- Comunicar, com correção linguística, e com uso e domínio correto dos conceitos nucleares da disciplina, 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
Problematização (PRO) 
- Identificar, formular e relacionar com clareza e rigor problemas filosóficos, justificando a sua pertinência. 
- Problematizar os conhecimentos adquiridos (problemas, teses, e argumentos filosóficos), mobilizando-os, de forma escrita 
e/ou oral, na fundamentação de opiniões relativas a problemas do mundo contemporâneo (a uma escala local e global), de 
forma a intervir de modo responsável no seu meio envolvente, promovendo uma cidadania ativa. 
 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FILOSOFIA – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 35% ARG – 55% PRO – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Conceptualização (CONC) 
 
 

 - Identificar, clarificar e relacionar com clareza e rigor conceitos filosóficos, mobilizando-os na compreensão e formulação 
de problemas, teses e argumentos filosóficos. 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentação  
 
 
- Identificar, formula teorias, teses e argumentos filosóficos. 
- Identificar e formular teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e 
informal, avaliando criticamente os seus pontos fortes e fracos. 
- Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos apresentados a 
estudo. 
- Determinar as implicações filosóficas e as implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica. 
- Apresentar e discutir, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas filosóficos. 
- Assumir posições pessoais – oralmente ou por escrito - com clareza e rigor discursivo, mobilizando conhecimentos 
filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos. 
- Aplicar adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
apresentando soluções relevantes para esses problemas, articulando, quando possível, com outras áreas do saber. 
- Assumir um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico para compreender, formular e 
refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu 
impacto nas gerações futuras. 
- Defender, acerca dos problemas filosóficos em estudo e dos problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
posições autónomas devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania ativa. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo – estruturado e fluente - de forma sistemática e autónoma,  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Comunicar, com correção linguística, e com uso e domínio correto dos conceitos nucleares da disciplina, 
 
 
 
 
 
Problematização (PRO) 
 - Identificar, formular e relacionar com clareza e rigor problemas filosóficos, justificando a sua pertinência. 
- Problematizar os conhecimentos adquiridos (problemas, teses, e argumentos filosóficos), mobilizando-os, de forma escrita 
e/ou oral, na fundamentação de opiniões relativas a problemas do mundo contemporâneo (a uma escala local e global), de 
forma a intervir de modo responsável no seu meio envolvente, promovendo uma cidadania ativa. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
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Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
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poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA C – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

AGEM – 50% PDIM – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Analisar Questões Geograficamente Relevantes do Espaço Mundial (AGEM) 
- Compreender as dinâmicas espaciais na nova ordem global e o papel dos principais atores da mundialização. 
- Analisar a distribuição de assimetrias económicas e sociais à escala global, através da leitura de mapas e gráficos com 
indicadores económicos e sociais, nomeadamente os dos ODS. 
- Explicar a afirmação do poderio militar dos EUA e da URSS, no final da 2ª Guerra Mundial. 
- Compreender a existência de um equilíbrio geopolítico instável face aos conflitos regionais. 
- Discutir as repercussões da guerra fria à escala mundial. 
- Compreender o papel da ONU face aos frágeis equilíbrios emergentes no pós-guerra. 
- Compreender a importância do processo de construção da UE na reafirmação da Europa como centro de decisão. 
- Explicar a afirmação do Japão como potência económica, no pós-guerra. 
- Explicar a diversificação das estratégias de desenvolvimento dos Novos Países Industrializados. 
- Compreender a importância que assume o posicionamento geoeconómico dos Novos Países Industrializados. 
- Analisar a problemática do relacionamento entre centros de poder (EUA, UE, Japão, BRICS, TICKS, Países Emergentes), 
evidenciando áreas de conflito e áreas de cooperação. 
- Problematizar o papel da China e da Federação Russa na nova ordem global. 
- Conhecer exemplos e objetivos das principais organizações formais e informais de caráter supranacional. 
- Compreender exemplos de fatores potenciadores de tensões e conflitos a diferentes escalas: fundamentalismos, 
nacionalismos, disponibilidade e acesso a recursos naturais, localização geoestratégica, entre outros. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para compreender os dinamismos do mundo atual. 
- Explicar os padrões geográficos dos fluxos mundiais de população, evidenciando os seus principais fatores. 
- Explicar as causas e consequências da crescente urbanização, interpretando mapas e gráficos, a diferentes escalas. 
- Relacionar a importância das cidades com a organização das redes de fluxos, a diferentes escalas. 
- Reconhecer a emergência de novas formas de organização espacial, nomeadamente as macro regiões. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para compreender os fluxos no mundo atual. 
- Compreender as assimetrias existentes no mundo atual em termos demográficos, sociais, económicos e ambientais, 
e os fatores potenciadores e dissuasores que as geram ou minimizam. 
- Explicar os contrastes demográficos existentes a nível mundial. 
- Compreender causas e consequências das principais dinâmicas demográficas a nível mundial. 
- Reconhecer a existência, a qualquer escala de análise, da desigualdade na distribuição de riqueza, interpretando 
mapas e gráficos dinâmicos de indicadores compostos. 
- Explicar a importância da aplicação dos ODS. 
- Reconhecer padrões de distribuição espacial de diferentes indicadores dos ODS. 
- Explicar a importância da sustentabilidade do Sistema Terra através de exemplos concretos, a diferentes escalas de 
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Desenvolvimento 
pessoal 

análise. 
- Mobilizar as Tecnologias de Informação Geográfica para compreender os desafios de sustentabilidade no mundo atual. 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações num Mundo Global (PDIM) 
- Reportar exemplos das rápidas mudanças a nível mundial das diferentes dimensões do processo de globalização. 
- Inferir a importância da globalização na criação de novas dinâmicas espaciais. 
- Equacionar os efeitos da crescente interdependência e mudança na definição de novos posicionamentos geopolíticos,  
geoestratégicos e geoeconómicos. 
- Evidenciar o papel da ajuda internacional aos países em desenvolvimento. 
- Apresentar aspetos positivos e negativos no papel desempenhado pelas organizações formais e informais de caráter 
supranacional. 
- Reportar situações concretas que podem afetar a segurança mundial. 
- Evidenciar consequências da desigual distribuição dos fluxos à escala mundial. 
- Equacionar a importância das cidades globais e das alterações recentes na distribuição da população. 
- Refletir sobre as consequências da desigual repartição dos fluxos migratórios à escala mundial. 
- Discutir os limites ao crescimento da população mundial e a homogeneização de estilos de consumo, tendo em conta 
a capacidade de carga do Sistema Terra. 
- Debater questões económicas, sociais e éticas decorrentes da aplicação das políticas demográficas no mundo. 
- Debater medidas que contribuam para diminuir o fosso entre ricos e pobres, refletindo sobre o papel da comunidade 
internacional no atenuar da pobreza. 
- Exemplificar ações concretas de atuação das comunidades no cumprimento dos ODS e da Agenda XXI Local. 
 
Comunicar e Participar (CP) 
- Demonstrar as fragilidades e as oportunidades da União Europeia no contexto internacional e na construção da nossa 
identidade. 
- Demonstrar que a globalização é multissetorial e que espacialmente não é isotrópica. 
- Exemplificar o grau de consecução das formas de cooperação Norte/ Sul, internacionalmente acordadas. 
- Evidenciar o esforço feito por diversos atores a diferentes escalas na aplicação dos ODS. 
- Reportar o grau de aplicação das medidas acordadas, em conferências internacionais, para a resolução dos problemas 
globais. 
- Demonstrar a implementação de ações concretas para aumentar a capacidade de sustentabilidade das grandes 
aglomerações urbanas. 
- Evidenciar a necessidade da cooperação internacional para a resolução dos problemas globais. 
- Reportar o grau de aplicação de princípios e medidas acordados em conferências internacionais, para a resolução dos 
principais problemas globais. 
- Divulgar ações concretas para aumentar a qualidade de vida e bem-estar nas grandes aglomerações urbanas. 
- Evidenciar a necessidade da cooperação internacional para a resolução dos problemas globais. 
- Investigar sobre o papel das comunidades e outros atores sociais, no atenuar da pobreza, a diferentes escalas. 
- Exemplificar ações concretas de atuação das comunidades no cumprimento dos ODS e da Agenda XXI Local.  
- Emitir opinião sobre atuações concretas que potenciem o uso adequado dos recursos essenciais a nível global.  
- Debater e emitir opinião sobre as medidas propostas em conferências internacionais para a resolução dos problemas 
ambientais globais, tendo em conta a sustentabilidade do planeta. 
- Sensibilizar e participar em ações concretas da comunidade local e/ou ONG no cumprimento dos ODS e da Agenda 
XXI Local. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PSICOLOGIA B – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 40% CI – 35% RRP – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
 
 
Conceptualização (CONC) 
 
- Pesquisar de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo.  
- Compreender, interpretar, clarificar e relacionar, com clareza e rigor, conceitos da Psicologia, mobilizando-os na 
compreensão e formulação de problemas e argumentos psicológicos. 
- Analisa documentos, recorrendo a conceitos específicos, que podem conduzir a várias interpretações do mesmo tema..  
 
 
 
 
 
 
 
Comunicação/Informação (CI) 
 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e crítica, com uso e domínio correto dos conceitos da 
disciplina, sínteses de assuntos estudados.  
-Problematizar os conhecimentos de fenómenos estudados na disciplina, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar e avaliar as teorias estudadas. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo – estruturado e fluente - de forma sistemática e autónoma.  
-Discutir conceitos ou fatos estudados numa perspetiva disciplinar ou multidisciplinar 
-Comunicar com correção linguística, oralmente e/ou por escrito, no domínio da área disciplinar. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Raciocínio e Resolução de Problemas (RRP) 
- Desenvolver e apresentar um pensamento convergente, mas também um pensamento divergente, criativo e original, a 
partir dos mais variados problemas e teorias da Psicologia. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico. 
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva psicológica de base 
humanista. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE SOCIOLOGIA – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 50% AIC – 20% CI – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Conceptualização (CONC) 
- Mobilizar o conhecimento sociológico para a compreensão dos fenómenos complexos das sociedades contemporâneas, em 
especial, da portuguesa; 
-Explicitar em que consiste a realidade social e constatar a complexidade da realidade social. 
-Identificar o objeto das ciências sociais e contextualizar historicamente o aparecimento da Sociologia 
-Caracterizar os factos sociais.  
-Relacionar ação social e estrutura social., explicitando em que consiste o sentido da ação.  
-Contextualizar o surgimento da Sociologia em Portugal. 
-Destacar a emergência e a consolidação da Sociologia, como formação científica, no contexto da sociedade portuguesa. 
-Distinguir o conhecimento científico do conhecimento do senso comum.  
 -Explicitar a especificidade da abordagem sociológica como disciplina científica. 
-Distinguir problemas sociais de problemas sociológicos. 
-Definir a noção de interação social. 
-Distinguir situações informais de interação social de situações formais e não formais. 
-Explicitar a relatividade da ação social.  
-Caracterizar os grupos sociais e explicar o papel dos grupos sociais de pertença e de referência no processo de socialização. 
-Explicitar as características do processo de socialização (mecanismos, agentes e objetivos). 
-Relacionar papel e estatuto social; distinguir estatuto atribuído de estatuto adquirido 
-Definir o conceito sociológico de cultura, dando exemplos dos seus elementos constitutivos. 
- Caracterizar comportamentos desviantes e referir mecanismos de controlo social. 
- Articular ordem social e controlo social. 
 - Relacionar valores, normas e comportamentos. 
- Definir o conceito de instituição sociais e explicar as características das instituições sociais. 
- Explicitar em que consiste a globalização da economia e a globalização cultural, destacando o papel dos meios de 

comunicação na difusão cultural e relacionando aculturação com globalização cultural. 
- Compreender as transformações das famílias nas sociedades contemporâneas (novos tipos de famílias e novos papéis 

parentais). 
- Distinguir tipos de família e dar exemplos de novas tipologias. 
-Caracterizar as funções da escola no contexto da educação ao longo da vida. 
-Reconhecer as novas funções da escola na sociedade do conhecimento. 
- Reconhecer a existência de desigualdades sociais, fazendo a distinção com diferença e discriminação. 
- Identificar formas de mobilidade social. 
-Distinguir sexo de género. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Distinguir pobreza de exclusão social, identificando categoriais sociais em situação de risco e vulnerabilidade. 
  
-Análise e Interpretação Crítica (AIC) 
 
 - Revelar raciocínio crítico e capacidade de reflexão sobre as sociedades contemporâneas, contribuindo para a educação 
para a cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento;  
 - Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da realidade social; 
-Identificar características do conhecimento científico. 
-Problematizar o papel (primado) da teoria, dos métodos e das técnicas na produção de conhecimento sociológico. 
-Analisar o processo de interação social como um jogo entre papéis, estatutos e expetativas sociais. 
- Relacionar a diversidade cultural com os conceitos de etnocentrismo e de relativismo culturais. 
- Reconhecer o ser humano como produto e como agente produtor de cultura. 
- Relacionar valores, normas e comportamentos e explicitar o papel da socialização nos processos de inclusão e de exclusão 
social. 
- Relacionar os conceitos de ordem social, controlo social e desvio social. 
-Problematizar sociedade do risco, incerteza e processos de individualização. 
- Relacionar globalização com os novos estilos de vida. 
-Reconhecer o papel da família e da escola na socialização. 
- Relacionar a escola com a reprodução das desigualdades sociais. 
- Problematizar a mobilidade social em diferentes sociedades e identificar diferentes formas de mobilidade social. 
-Relacionar globalização e fenómenos migratórios, destacando o problema da inclusão e da exclusão de populações 

vulneráveis. 
- Relacionar a construção social do género com a aprendizagem de papéis sociais. 
- Problematizar as transformações do Estado Social e das solidariedades entre gerações. 
 
Comunicação e Informação (CI) 
 -Explicar as dificuldades que se colocam à produção do conhecimento científico em Sociologia. 
- Problematizar representações sociais, estereótipos e processos de estigmatização. 
- Relacionar o papel das instituições e da ação social com as dinâmicas de consenso e de conflito e com os processos de 
reprodução e/ou de mudança social. 
-Explicar o papel dos meios de comunicação na difusão cultural e na sociedade atual. 
- Explicar transformações que estão associadas à vida familiar na sociedade contemporânea. 
- Contextualizar a escolaridade obrigatória e problematizar a escola face à diversidade cultural. 
- Contextualizar o papel da ação coletiva e dos movimentos sociais relacionando-o com a problemática da justiça social. 
Identificar formas de discriminação associadas ao género (na escola, no emprego, nas remunerações, do poder político e no 
seio familiar). 
-  Identificar as categorias sociais vulneráveis à pobreza em Portugal. 
- Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a fontes físicas . 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS 
 

 

▪ Ciências Naturais – 5.º ano de escolaridade 

▪ Ciências Naturais – 6.º ano de escolaridade 

▪ Ciências Naturais – 7.º ano de escolaridade 

▪ Ciências Naturais – 8.º ano de escolaridade 

▪ Ciências Naturais – 9.º ano de escolaridade 

▪ Biologia e Geologia – 10.º ano de escolaridade 

▪ Biologia e Geologia – 11.º ano de escolaridade 

▪ Biologia – 12.º ano de escolaridade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 10%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 40% CAI (Aplicar e Interpretar) – 40%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens  

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir novos  
conhecimentos.  
Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de  
atividades práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experimentais - planeadas para responder a 
problemas.  
Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios, através  
da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza.  
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.  
Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente  
(CTSA).  
Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais.  
Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos.  
Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da saúde individual e  
coletiva 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
Condições da Terra que permitem a vida 
Relacionar a existência de vida na Terra com algumas características do planeta (água líquida, atmosfera adequada e 
temperatura amena). 
 
Ambientes terrestres e ambientes aquáticos 
Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos, explorando exemplos locais ou regionais. 
 
Subsistemas terrestres 
Identificar os subsistemas terrestres em documentos diversificados e integrando saberes de outras disciplinas. 
 
Rocha e de mineral 
Distinguir mineral de rocha e indicar um exemplo de rochas de cada grupo (magmáticas, metamórficas e sedimentares). 
Classificar rochas quanto ao modo de formação. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

O solo 
Apresentar a definição de solo. 
Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na génese do solo, indicando os seus constituintes, 
propriedades e funções. 
Reconhecer a importância da coberta vegetal na conservação do solo e no combate à erosão. 
 
Utilização de rochas, minerais e solo nas atividades humanas 
Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas atividades humanas, com exemplos locais ou regionais. 
 
Distribuição da água no planeta e o ciclo da água 
Interpretar informação diversificada sobre a disponibilidade e a circulação de água na Terra, valorizando saberes de outras 
disciplinas. 
 
Propriedades e funções da água 
Identificar as propriedades da água, relacionando-as com a função da água nos seres vivos. 
 
A importância da qualidade da água para a atividade humana 
Distinguir água própria para consumo (potável e mineral) de água imprópria para consumo (salobra e inquinada), 
analisando questões problemáticas locais, regionais ou nacionais. 
 
Importância da composição da água para a saúde humana 
Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a importância da água para a saúde humana. 
 
Sustentabilidade da água 
Indicar causas de contaminação e de poluição de água. 
Explicar as consequências da contaminação e poluição da água. 
Discutir a importância da gestão sustentável da água ao nível da sua utilização, exploração e proteção, com exemplos locais, 
regionais, nacionais ou globais. 
Conhecer processos simples de tratamento de água. 
Distinguir as funções da ETA da ETAR 
 
A importância da atmosfera para os seres vivos 
Identificar as funções da atmosfera terrestre. 
Identificar as propriedades do ar e os seus constituintes, explorando as funções que desempenham na atmosfera terrestre. 
 
A importância da atmosfera para os seres vivos 
Argumentar acerca dos impactes das atividades humanas na qualidade do ar e sobre medidas que contribuam para a sua 
preservação, com exemplos locais, regionais, nacionais ou globais e integrando saberes de outras disciplinas (ex.: História e 
Geografia de Portugal). 
Características dos organismos em função dos ambientes onde vivem 
Relacionar as características (forma do corpo, revestimento, órgãos de locomoção) de diferentes animais com o meio onde 
vivem. 
 
Diversidade de regimes alimentares dos animais 
Relacionar os regimes alimentares de alguns animais com o respetivo habitat, valorizando saberes de outras disciplinas.  
Conhecer adaptações morfológicas de alguns animais de acordo com o regime alimentar e o seu habitat 
 
Diversidade de processos reprodutivos dos animais 
Resumir as etapas do ciclo de vida de um animal. 
Associar a reprodução dos seres vivos com a continuidade dos mesmos. 
Categorizar os tipos de reprodução existentes nos animais. 
Discutir a importância dos rituais de acasalamento dos animais na transmissão de características e na continuidade das 
espécies.  
Explicar a necessidade da intervenção de células sexuais na reprodução de alguns seres vivos e a sua importância para a 
evolução das espécies.  
Distinguir animais ovíparos de ovovivíparos e de vivíparos. 
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Desenvolvimento direto e indireto (metamorfoses completas) 
Interpretar informação sobre animais que passam por metamorfoses completas durante o seu desenvolvimento. 
Interpretar informação sobre o desenvolvimento direto e indireto dos animais. 
Discutir as diferentes entre metamorfoses completas e incompletas. 
 
Influência da água, da luz e da temperatura no desenvolvimento das plantas 
Interpretar a influência da água, da luz e da temperatura no desenvolvimento das plantas. 
 
Adaptações morfológicas e comportamentais dos animais à variação dos fatores do meio de água, luz e temperatura 
Identificar adaptações morfológicas e comportamentais dos animais e as respetivas respostas à variação da água, luz e 
temperatura. 
 
Biodiversidade  
Caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível local, regional e nacional, apresentando exemplos de relações entre 
a flora e a fauna nos diferentes habitats. 
 
Consequências das espécies invasoras sobre a biodiversidade local 
Identificar espécies da fauna e da flora invasora e suas consequências para a biodiversidade local. 
 
 
Influência da atividade humana na biodiversidade 
Formular opiniões críticas sobre ações humanas que condicionam a biodiversidade e sobre a importância da sua 
preservação. 
 
Importância da preservação da biodiversidade 
Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na proteção da vida selvagem. 
Interpretar documentos que evidenciem a importância da proteção da biodiversidade animal e vegetal. 
 
A célula como unidade básica dos seres vivos 
Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos e distinguir diferentes tipos de células e os seus principais 
constituintes. 
Distinguir seres unicelulares de seres pluricelulares. 
Descrever os níveis de organização biológica. 
 
Importância da evolução do microscópio para o conhecimento celular 
Conhecer a constituição do MOC. 
Conhecer as características da imagem do MOC. 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução do conhecimento celular. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 10%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 40% CAI (Aplicar e Interpretar) – 40%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir novos  
conhecimentos.  
Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
de investigação práticas, simples e diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experimentais  
(com variáveis independentes, dependentes e controladas) - planeadas para responder a problemas. 
Construir, usar e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de  
acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza.  
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.  
Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA. 
Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 
 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
 
Importância de uma alimentação equilibrada e segura 
Distinguir alimento de nutriente; 
Relacionar a existência dos nutrientes com a função que desempenham no corpo humano partindo da análise de 
documentos diversificados e valorizando a interdisciplinaridade; 
Descrever as necessidades nutritivas ao longo da vida; 
Conhecer algumas ementas equilibradas, com base na Alimentação Mediterrânea, e discutir os riscos e os benefícios dos 
alimentos para a saúde humana. 
Interpretar informação contida em rótulos de alimentos familiares aos alunos;  
Identificar riscos e benefícios dos aditivos alimentares; 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução dos produtos alimentares, articulando com saberes de outras 
disciplinas; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

O sistema digestivo do ser humano 
Conhecer a morfologia do sistema digestivo através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os diferentes tipos de dentes com a função que desempenham; 
Relacionar os órgãos do sistema digestivo com as transformações químicas e mecânicas dos alimentos que neles ocorrem; 
Conhecer os produtos resultantes das diferentes etapas da digestão; 
Explicar a importância dos processos de absorção e de assimilação dos nutrientes, indicando o destino dos produtos não 
absorvidos;  
Discutir a importância de comportamentos promotores do bom funcionamento do sistema digestivo; 
Identificar causas da cárie dentária e indicar formas de a evitar. 
 
Sistemas digestivos dos animais 
Conhecer a morfologia do sistema digestivo através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com o sistema digestivo dos omnívoros; 
Caracterizar os regimes alimentares das aves granívoras, dos animais ruminantes e dos omnívoros, partindo das 
características do seu tubo digestivo analisando informação diversificada; 
 
Respiração Externa/Respiração Celular 
Distinguir respiração externa de respiração celular; 
Interpretar informação relativa à composição do ar inspirado e do ar expirado e as funções dos gases respiratórios; 
 
O sistema respiratório do ser humano. 
Conhecer a morfologia do sistema respiratório através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os órgãos do sistema respiratório humano com as funções que desempenham; 
Conhecer o mecanismo de ventilação pulmonar;  
Relacionar as características morfológicas dos alvéolos pulmonares com as trocas gasosas alveolares; 
Distinguir as trocas gasosas ocorridas nos alvéolos pulmonares com as ocorridas nos tecidos;  
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na identificação das principais causas das doenças respiratórias mais 
comuns;  
Formular opiniões críticas acerca da importância das regras de higiene no equilíbrio do sistema respiratório; 
 
Sistemas respiratórios dos animais 
Conhecer a morfologia dos sistemas respiratórios através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os órgãos respiratórios envolvidos na respiração branquial e na respiração pulmonar, com a sua função;  
Relacionar o habitat dos animais com os diferentes processos respiratórios; 
 
O sistema cardiovascular do ser humano 
Conhecer a morfologia do sistema cardiovascular através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar as características das veias, das artérias e dos capilares sanguíneos com a função que desempenham; 
Identificar os constituintes do sangue, relacionando-os com a função que desempenham;  
Comparar análises sanguíneas com valores de referência; 
Relacionar as características do sangue venoso e do sangue arterial com a circulação sistémica e a circulação pulmonar;  
Discutir a importância dos estilos de vida para o bom funcionamento do sistema cardiovascular, partindo de questões 
teoricamente enquadradas;  
Aplicar procedimentos simples de deteção de ausência de sinais vitais no ser humano e de acionamento do 112; 
 
O sistema excretor do ser humano 
Compreender a importância da função excretora para a regulação do organismo; 
Identificar os constituintes do sistema urinário, a formação e a constituição da urina e o seu papel na função excretora 
humana, interpretando documentos diversificados; 
Conhecer a morfologia da pele através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar a morfologia da pele com a formação e a constituição do suor e o seu papel na função excretora do corpo humano; 
Formular opiniões críticas acerca dos cuidados a ter com a pele e com o sistema urinário, justificando a sua importância para 
a saúde humana; 
 
Puberdade como uma fase do crescimento humano 
Distinguir caracteres sexuais primários de caracteres sexuais secundários e interpretar informação diversificada acerca do 
desenvolvimento dos órgãos sexuais durante a puberdade. 
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Os sistemas reprodutores humanos 
Conhecer a morfologia dos sistemas reprodutores humanos através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino com a função que desempenham;  
Relacionar o ciclo menstrual com a existência de um período fértil, partindo da análise de documentos diversificados; 
Caracterizar o processo de fecundação e o processo de nidação; 
Enumerar os principais anexos embrionários e as suas funções; 
Reconhecer a importância dos cuidados de saúde/higiene dos sistemas reprodutores. 
 
O papel dos microrganismos para o ser humano 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução do microscópio e na descoberta dos microrganismos;  
Identificar diferentes tipos de microrganismos partindo da análise de informação em documentos diversificados;  
Distinguir microrganismos patogénicos e microrganismos úteis ao ser humano, partindo de exemplos familiares aos alunos; 
 Discutir a importância da conservação de alimentos na prevenção de doenças devidas a microrganismos; 
 Relacionar a existência de mecanismos de barreira naturais no corpo humano com a necessidade de implementar medidas 
de higiene que contribuam para a prevenção de doenças infeciosas;  
Discutir a importância das vacinas e do uso adequado de antibióticos e de medicamentos de venda livre. 
 
Fotossíntese 
Explicar a importância da fotossíntese para a obtenção de alimento nas plantas relacionando os produtos da fotossíntese 
com a respiração celular;  
Referir a função dos cloroplastos e dos estomas; 
Distinguir seiva bruta de seiva elaborada e a circulação das mesmas; 
Referir a importância da transpiração para as plantas; 
Explicar a influência de fatores que intervêm no processo fotossintético; 
 
Importância das plantas para o meio ambiente 
Identificar diferentes órgãos das plantas onde ocorre a acumulação de reservas alimentares; 
Relacionar as trocas gasosas ocorridas nas plantas com a renovação do ar atmosférico; 
Discutir a importância das plantas para a vida na Terra e medidas de conservação da floresta autóctone; 
 
Mecanismos de reprodução das plantas com flor 
Identificar os principais órgãos e respetivas funções constituintes da flor, efetuando registos de forma criteriosa;  
Reconhecer a importância dos agentes da polinização, da dispersão e da germinação das sementes na manutenção das 
espécies e equilíbrio dos ecossistemas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 15%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 35% CAI (Aplicar e Interpretar) – 35%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização 
de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 
formulados. 
Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas transformações.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza. 
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.   
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA.  
Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
Dinâmica externa da Terra 
Caracterizar a paisagem envolvente da escola (rochas dominantes, relevo), a partir de dados recolhidos no campo. 
Distinguir mineral de rocha. 
Conhecer algumas das propriedades físicas e químicas dos minerais. 
Identificar alguns minerais (biotite, calcite, feldspato, moscovite, olivina, quartzo), em amostras de mão de rochas e de 
minerais. 
Conhecer os principais agentes geológicos externos intervenientes na dinâmica externa da Terra. 
Relacionar a ação de agentes de geodinâmica externa (água, vento e seres vivos) com a modelação de diferentes paisagens, 
privilegiando o contexto português.  
Interpretar modelos que evidenciem a dinâmica de um curso de água (transporte e deposição de materiais), relacionando as 
observações efetuadas com problemáticas locais ou regionais de cariz CTSA.  
Explicar processos envolvidos na formação de rochas sedimentares (sedimentogénese e diagénese) apresentados em 
suportes diversificados (esquemas, figuras, textos). 
Distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas em amostras de mão.   
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Desenvolvimento 
pessoal 

Estrutura e dinâmica interna da Terra 
Sistematizar informação sobre a Teoria da Deriva Continental, explicitando os argumentos que a apoiaram e que a 
fragilizaram, tendo em conta o seu contexto histórico. 
Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos, relacionando a idade e o paleomagnetismo das rochas que os constituem 
com a distância ao eixo da dorsal médio-oceânica.  
Reconhecer a importância da Ciência e da Tecnologia para o conhecimento da morfologia e da expansão dos fundos 
oceânicos. 
Distinguir os modelos geoquímico e geofísico da estrutura interna da Terra. 
Inferir a importância das correntes de convecção como “motor” da mobilidade das placas tectónicas. 
Relacionar a expansão e a destruição dos fundos oceânicos com a Teoria da Tectónica de Placas (limites entre placas) e com 
a constância do volume e da massa da Terra.  
Explicar a deformação das rochas (dobras e falhas), tendo em conta o comportamento dos materiais (dúctil e frágil) e o tipo 
de forças a que são sujeitos, relacionando-as com a formação de cadeias montanhosas. 
 
Consequências da dinâmica interna da Terra 
Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em esquemas ou modelos, e estabelecendo as possíveis 
analogias com o contexto real em que os fenómenos acontecem. 
Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as características do magma e o tipo de atividade vulcânica que 
lhes deu origem. 
Distinguir os diferentes materiais vulcânicos. 
Distinguir diferentes manifestações de vulcanismo secundário.  
Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e secundário para as populações locais, bem como os 
contributos da ciência e da tecnologia para a sua previsão e minimização de riscos associados. 
Distinguir rochas magmáticas (granito e basalto) de rochas metamórficas (xistos, mármores e quartzitos), relacionando as 
suas características com a sua génese.  
Identificar aspetos característicos de paisagens magmáticas e metamórficas, relacionando-os com o tipo de rochas presentes 
e as dinâmicas a que foram sujeitas após a sua formação. 
Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, integrando conhecimentos sobre rochas sedimentares, magmáticas e 
metamórficas e relacionando-os com as dinâmicas interna e externa da Terra.  
Identificar os principais grupos de rochas existentes em Portugal em cartas geológicas simplificadas e reconhecer a 
importância do contributo de outras ciências para a compreensão do conhecimento geológico. 
Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude sísmica.  
Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia. 
Interpretar sismogramas e cartas de isossistas nacionais, valorizando o seu papel na identificação do risco sísmico de uma 
região.  
Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante e após um sismo, bem como a importância da ciência e da 
tecnologia na previsão sísmica.  
Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra, tendo em conta os limites das placas tectónicas. 
Relacionar os fenómenos vulcânicos e sísmicos com os métodos diretos e indiretos e com a sua importância para o 
conhecimento da estrutura interna da Terra, explicitando os contributos da ciência e da tecnologia para esse conhecimento. 
 
A Terra conta a sua história 
Identificar as principais etapas da formação de fósseis e estabelecer as possíveis analogias entre as mesmas e o contexto real 
em que os fenómenos acontecem.  
Explicar o contributo do estudo dos fósseis e dos processos de fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra.  
Distinguir tempo histórico de tempo geológico em documentos diversificados, valorizando saberes de outras disciplinas.  
Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa e reconhecer a sua importância para a caracterização 
das principais etapas da história da Terra (eras geológicas). 
 
Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra 
Relacionar algumas características das rochas e a sua ocorrência com a forma como o Homem as utiliza (a partir de dados 
recolhidos no campo, se possível).  
Analisar criticamente a importância da ciência e da tecnologia na exploração sustentável dos recursos litológicos, partindo 
de exemplos teoricamente enquadrados em problemáticas locais, regionais, nacionais ou globais. 
Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas que vivem 
nesse ambiente, partindo de questões problemáticas locais, regionais ou nacionais. 
Explicitar a importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 15%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 35% CAI (Aplicar e Interpretar) – 35%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização 
de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 
formulados. 
Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas transformações.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza. 
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.   
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA.  
Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 

Sistema Terra – origem e manutenção da vida 
Identificar a posição da Terra no Sistema Solar. 
Explicar as principais condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida, articulando com 
saberes de outras disciplinas. 
Interpretar gráficos da evolução da temperatura e do dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico. 
Relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera terrestre e o efeito de estufa na Terra. 
Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, identificando as potencialidades dos mesmos na geração da vida na Terra. 
Argumentar sobre algumas teorias da origem da vida na Terra. 
Analisar criticamente o papel das rochas e do solo na existência de vida no meio terrestre e dos subsistemas na manutenção 
da vida. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Da célula ao ecossistema 
Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos. 
Identificar os principais constituintes das células eucarióticas (animais e vegetais). 
Identificar os principais constituintes das células procarióticas. 
Distinguir células eucarióticas de células procarióticas em observações microscópicas. 
Identificar organismos unicelulares e organismos pluricelulares, com base em observações microscópicas. 
Descrever os níveis de organização biológica dos seres vivos.   
 

Estrutura e funcionamento dos ecossistemas 
Apresentar uma definição de ecossistema. 
Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos ecossistemas. 
Caracterizar um ecossistema na zona envolvente da escola (níveis de organização biológica, biodiversidade) a partir de 
dados recolhidos no campo. 
Relacionar os fatores abióticos – luz e temperatura – com a sua influência nos ecossistemas. 
Relacionar os fatores abióticos – água e solo – com a sua influência nos ecossistemas. 
Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos a vários fatores, articulando com saberes de outras disciplinas. 
Distinguir os conceitos de variável dependente, variável independente, grupo controlo e fator limitante. 
Interpretar a influência de alguns fatores abióticos nos ecossistemas, em geral, e aplicá-la em exemplos da região envolvente 
da escola. 
Distinguir interações intraespecíficas de interações interespecíficas. 
Explicitar diferentes tipos de relações bióticas. 
Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais decorrentes de relações bióticas, avaliando as suas consequências 
nos ecossistemas. 
 

Fluxos de energia e ciclos de matéria 
Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres predominantes na região envolvente da escola, indicando 
formas de transferência de energia e de matéria. 
Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes exemplos de teias alimentares. 
Reconhecer a existência de seres vivos autotróficos e heterotróficos ocupando diferentes níveis tróficos nos ecossistemas. 
Analisar criticamente exemplos de impactes da ação humana que condicionem as teias alimentares, discutindo medidas de 
minimização dos mesmos nos ecossistemas. 
Reconhecer que a energia flui no ecossistema. 
Reconhecer que a matéria circula no ecossistema. 
Explicar o modo como as atividades dos seres vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) interferem nos ciclos de matéria 
e promovem a sua reciclagem nos ecossistemas. 
Compreender a importância dos decompositores nos ciclos da matéria. 
Interpretar as principais fases dos ciclos da água, do carbono e do oxigénio, com base em informação diversificada (notícias, 
esquemas, gráficos, imagens) e valorizando saberes de outras disciplinas. 
Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca do modo como a ação humana pode interferir nos ciclos 
de matéria e afetar os ecossistemas. 
 

Evolução dos ecossistemas 
Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica em documentos diversificados sobre sucessões ecológicas primárias e 
secundárias. 
Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, justificando a importância do equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas e do modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. 
Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as necessidades humanas, bem como a 
importância da ciência e da tecnologia na sua conservação. 
Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem antrópica, identificando as causas das principais catástrofes 
de origem antrópica e valorizando saberes de outras disciplinas. 
Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas podem afetar os ecossistemas.  
Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos ecossistemas, partindo de problemáticas locais ou regionais e 
analisando criticamente os resultados obtidos. 
Discutir medidas que diminuam os impactes das catástrofes de origem natural e de origem antrópica nos ecossistemas, em 
geral, e nos ecossistemas da zona envolvente da escola, em particular. 
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Recursos Naturais: exploração e transformação 
Apresentar uma definição de recurso natural. 
Reconhecer a importância dos recursos naturais para a evolução da sociedade. 
Distinguir recursos renováveis de recursos não renováveis. 
Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos. 
Caracterizar diferentes formas de exploração dos recursos naturais, indicando as principais transformações dos recursos 
naturais. 
Discutir os impactes da exploração/transformação dos recursos naturais e propor medidas de redução dos mesmos e de 
promoção da sua sustentabilidade. 
Compreender a importância da gestão sustentável dos recursos. 
Proteção e conservação da Natureza 
Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a conservação da Natureza. 
Sistematizar informação relativa a Áreas Protegidas em Portugal e no mundo, explicitando medidas de proteção e de 
conservação das mesmas. 
Identificar algumas associações e organismos públicos de proteção e conservação da Natureza existentes em Portugal.  
Distinguir os diversos tipos de resíduos. 
Explicar a importância da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos e propor medidas de redução de riscos 
e de minimização de danos na contaminação da água procedente da ação humana. 
Relacionar a gestão de resíduos e da água com a promoção de um desenvolvimento sustentável. 
Compreender a importância das ETARs para o tratamento de águas residuais. 
 

Riscos e benefícios das inovações científicas e tecnológicas 
Analisar criticamente os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de desenvolvimento científico e tecnológico no 
desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida das populações humanas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 15%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 35% CAI (Aplicar e Interpretar) – 35%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização 
de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 
formulados. 
Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas transformações.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza. 
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.   
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA.  
Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
Saúde individual e comunitária 
Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde.  
 
Estratégias de promoção de saúde 
Caracterizar as principais doenças provocadas pela ação de agentes patogénicos mais frequentes. 
Relacionar as consequências do uso indevido de antibióticos com o aumento da resistência bacteriana. 
Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não transmissíveis, indicando a prevalência dos fatores de risco 
associados.  
Interpretar informação sobre os determinantes do nível de saúde individual e comunitária, analisando a sua importância na 
qualidade de vida de uma população. 
Explicar o modo como as "culturas de risco" podem condicionar as medidas de capacitação das pessoas, pondo em causa a 
promoção da saúde.  
Analisar criticamente estratégias de atuação na promoção da saúde individual, familiar e comunitária, partindo de questões 
enquadradas em problemáticas locais, regionais ou nacionais. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Níveis estruturais do corpo humano 
Caracterizar o organismo humano como sistema aberto, identificando os seus níveis de organização biológica, as direções 
anatómicas e as cavidades, discutindo o contributo da ciência e da tecnologia para esse conhecimento.  
Relacionar os elementos químicos mais abundantes no corpo humano com as funções desempenhadas. 
 
Transmissão da vida – sistema reprodutor 
Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores humanos com as funções desempenhadas, e explicar, sumariamente, os 
processos da espermatogénese e da oogénese. 
Caracterizar a coordenação ovárica e uterina, identificando o período fértil num ciclo menstrual. 
Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível morfológico e a nível fisiológico, e o processo de fecundação do processo 
de nidação.  
Discutir questões relacionadas com o aleitamento materno e outras alternativas. 
Discutir o papel da ciência e da tecnologia na identificação de infeções sexualmente transmissíveis e o contributo do cidadão 
na implementação de medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema reprodutor. 
Analisar criticamente as vantagens e as desvantagens dos diferentes métodos contracetivos. 
 
Conhecimento genético 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na evolução do conhecimento genético e das suas aplicações na sociedade e 
interpretar informação relativa a estruturas celulares portadoras de material genético.  
Explicar a relação entre os fatores hereditários, a informação genética e o modo como a reprodução sexuada condiciona a 
diversidade intraespecífica e a evolução das populações. 
 
Alimentação e sistema digestivo 
Distinguir alimento de nutriente e nutriente orgânico de inorgânico, indicando as suas funções no organismo e identificando 
alguns nutrientes em alimentos.  
Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, flúor, iodo) com os seus efeitos no organismo.  
Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares - anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar - podem 
afetar o organismo humano. 
Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de doenças da contemporaneidade, reconhecendo a importância da 
dieta mediterrânica na promoção da saúde. 
Caracterizar as etapas da nutrição, explicitando a função do sistema digestivo e a sua relação com o metabolismo celular.  
Relacionar os órgãos do sistema digestivo e as respetivas glândulas anexas com as funções desempenhadas, explicitando as 
transformações físicas e químicas da digestão.  
Explicar a importância do microbiota humano, indicando medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema 
digestivo. 
 
Sistema cardiovascular e linfático 
Identificar os constituintes do sangue em preparações definitivas, relacionando-os com a função que desempenham no 
organismo.  
Analisar possíveis causas de desvios dos resultados de análises sanguíneas relativamente aos valores de referência. 
Relacionar o modo de atuação dos leucócitos com a função que desempenham no sistema imunitário. 
Identificar a morfologia e a anatomia do coração de um mamífero, explicitando os seus principais constituintes e as 
respetivas funções.  
Relacionar os constituintes do sistema cardiovascular com o ciclo cardíaco.  
Caracterizar a variação da frequência cardíaca e da pressão arterial em algumas atividades do dia a dia, articulando com 
saberes de outras disciplinas. 
Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as suas funções e comparar as características do sangue venoso e do 
sangue arterial na circulação sistémica e na circulação pulmonar.  
Identificar as principais doenças do sistema cardiovascular, inferindo contributos da ciência e da tecnologia para a 
minimização das referidas doenças e explicitando a importância da implementação de medidas que contribuam para o seu 
bom funcionamento. 
Distinguir os diferentes tipos de linfa, explicitando a sua função e a importância dos gânglios linfáticos, bem como a 
necessidade de efetivar medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema linfático. 
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Sistema respiratório 
Identificar os principais constituintes do sistema respiratório de um mamífero e as respetivas funções. 
Distinguir respiração externa de respiração interna e descrever as alterações morfológicas ocorridas durante a ventilação 
pulmonar.  
Comparar a hematose alveolar com a hematose tecidular e reconhecer a sua importância no organismo.  
Discutir os efeitos do ambiente e dos estilos de vida no equilíbrio do sistema respiratório e na minimização da ocorrência de 
doenças, destacando as consequências da exposição ao fumo ambiental do tabaco e indicando medidas que contribuam para 
o seu bom funcionamento. 
 
Suporte Básico de Vida 
Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no aumento da taxa de sobrevivência em paragem cardiovascular. 
Efetuar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com base na abordagem inicial do ABC (airway, breathing and circulation). 
Implementar procedimentos do alarme em caso de emergência e executar procedimentos de suporte básico de vida (adulto 
e pediátrico), seguindo os algoritmos do European Resuscitation Council.  
Simular medidas de socorro à obstrução grave e ligeira da via aérea e demonstrar a posição lateral de segurança. 
 
Função Excretora 
Relacionar os constituintes do sistema urinário com a função que desempenham e caracterizar a anatomia e a morfologia do 
rim de um mamífero, explicitando as funções desempenhadas pelos seus constituintes.  
Relacionar as características da unidade funcional do rim com o processo de formação da urina, identificando alguns fatores 
que condicionam a sua formação.  
Caracterizar as funções da pele, explicitando medidas que podem contribuir para a eficácia da sua função excretora. 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na minimização de problemas da função renal e o contributo do cidadão na 
efetivação de medidas que contribuam para a eficiência da função excretora. 
 
Sistema nervoso e hormonal 
Identificar os constituintes e as funções do sistema nervoso central e periférico e relacionar a constituição do neurónio com 
o modo como ocorre a transmissão do impulso nervoso.  
Distinguir ato voluntário de ato reflexo, relacionando-os com o papel do sistema nervoso na regulação homeostática. 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na identificação de doenças do sistema nervoso e o contributo do cidadão na 
efetivação de medidas que contribuam para o seu bom funcionamento.  
Distinguir glândulas de hormonas e de células-alvo, identificando algumas glândulas endócrinas (hipófise, hipotálamo, 
pâncreas/ilhéus de Langerhans, ovário, placenta, suprarrenal, testículo, tiroide) e as principais hormonas por elas 
produzidas.  
Explicar a importância do sistema neuro-hormonal no organismo e o contributo da ciência e da tecnologia na identificação 
de doenças associadas, discutindo medidas que podem contribuir para o seu bom funcionamento. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA E GEOLOGIA – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 20%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 30% CAI (Aplicar e Interpretar) – 30%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  
Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  
Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes.  
Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades práticas.  
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA).  
Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia e de Geologia.  

 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR DOMÍNIO (AED)  
 
Geologia e métodos 
Interpretar situações identificando exemplos de interações entre os subsistemas terrestres (atmosfera, biosfera, geosfera e 
hidrosfera). 
Explicar o ciclo litológico com base nos processos de génese e características dos vários tipos de rochas, selecionando 
exemplos que possam ser observados em amostras de mão no laboratório e/ou no campo. 
Interpretar evidências de mobilismo geológico com base na teoria da Tectónica de Placas (placa litosférica, limites 
divergentes, convergentes e conservativos, rifte e zona de subducção, dorsais e fossas oceânicas).  
Utilizar princípios de raciocínio geológico (atualismo, catastrofismo, Uniformitarismo e neocatastrofismo) na interpretação 
de evidências de factos da história da Terra (sequências estratigráficas, fósseis, tipos de rochas e formas de relevo).  
Distinguir processos de datação relativa de radiométrica, identificando exemplos das suas potencialidades e limitações como 
métodos de investigação em geologia. 
Relacionar a construção da escala do tempo geológico com factos biológicos (aparecimento, evolução e extinção de espécies) 
e geológicos da história da Terra.  
 
Estrutura e dinâmica da geosfera  
Relacionar composição de lavas (ácidas, intermédias e básicas), tipo de atividade vulcânica (explosiva, mista e efusiva), 
materiais expelidos e forma de edifícios vulcânicos, em situações concretas/ reais. 
Explicar (ou prever) características de magmas e de atividade vulcânica ativa com base na teoria da Tectónica de Placas. 
Distinguir vulcanismo ativo de inativo, justificando a sua importância para o estudo da história da Terra. 
Distinção entre vulcanismo primário e residual (secundário) e as formas de manifestações. 
Localizar evidências de atividade vulcânica em Portugal e seus impactes socioeconómicos (aproveitamento geotérmico, 
turístico e arquitetónico). 
Planificar e realizar atividades laboratoriais de simulação de aspetos de atividade vulcânica, identificando analogias e 
diferenças de escalas (temporal e espacial) entre os modelos e os processos geológicos. 
Compreender os principais riscos da atividade vulcânica, bem como respetivas medidas de minimização. 
Explicar a formação de um sismo com base na teoria do ressalto elástico. 
Caracterizar as ondas sísmicas (longitudinais, transversais e superficiais) quanto à origem, forma de propagação, efeitos e 
registo.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Interpretar dados de propagação de ondas sísmicas prevendo a localização de descontinuidades (Mohorovicic, Gutenberg e 
Lehmann).  
Relacionar a existência de zonas de sombra com as características da Terra e das ondas sísmicas. 
Determinar graficamente o epicentro de sismos, recorrendo a sismogramas simplificados.  
Distinguir escalas de magnitude e intensidade sísmica.  
Usar a teoria da tectónica de placas para analisar dados de vulcanismo e sismicidade em Portugal e no planeta Terra. 
Compreender os principais riscos da atividade sísmica, bem como respetivas medidas de minimização. 
Discutir potencialidades e limitações dos métodos diretos e indiretos, geomagnetismo, gradiente geobárico, gravimetria e 
geotermia (grau e gradiente geotérmicos e fluxo térmico) no estudo da estrutura interna da Terra. 
Vulcanismo 
Interpretar modelos da estrutura interna da Terra com base em critérios composicionais (crosta continental e oceânica, 
manto e núcleo) e critérios físicos (litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo interno e externo).  
Relacionar as propriedades da astenosfera com a dinâmica da litosfera e a tectónica de placas, explicando os movimentos 
horizontais e verticais (isostasia). 
 
Biodiversidade 
Relacionar a diversidade biológica com intervenções antrópicas que podem interferir na dinâmica dos ecossistemas 
(interações bióticas/ abióticas, extinção e conservação de espécies). 
Sistematizar conhecimentos de hierarquia biológica (comunidade, população, espécie, organismo, sistemas e órgãos, tecidos 
e células) e estrutura dos ecossistemas (produtores, consumidores, decompositores) com base em dados recolhidos em 
suportes/ambientes diversificados (ex.: bibliografia, vídeos, jardins, parques naturais e museus).  
Distinguir tipos de células com base em aspetos de ultraestrutura e dimensão: células procarióticas/ eucarióticas 
(membrana plasmática, citoplasma, organelos membranares, núcleo e mitocôndria); células animais/ vegetais (parede 
celulósica, vacúolo hídrico e cloroplasto).  
Caracterizar biomoléculas (proteínas, glícidos, lípidos, ácidos nucleicos) com base em aspetos químicos e funcionais 
(nomeadamente a função enzimática das proteínas), mobilizando conhecimentos de química (grupos funcionais e 
nomenclatura). 
 
Obtenção de matéria 
Distinguir ingestão de digestão (intracelular e extracelular) e de absorção em seres vivos heterotróficos com diferente grau 
de complexidade (ex.: bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e vertebrados).  
Interpretar o modelo de membrana celular (mosaico fluido) com base na organização e características das biomoléculas 
constituintes.  
Relacionar processos transmembranares (ativos e passivos) com requisitos de obtenção de matéria e de integridade celular.  
Planificar e/ou realizar atividades laboratoriais/ experimentais sobre difusão/osmose, problematizando, formulando 
hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  
Integrar processos transmembranares e funções de organelos celulares (retículo endoplasmático, complexo de Golgi, 
lisossoma, vacúolo digestivo) para explicar processos fisiológicos.  
Aplicar conceitos de transporte transmembranar (transporte ativo, difusão, exocitose e endocitose) para explicar a 
propagação do impulso nervoso ao longo do neurónio e na sinapse. 
Interpretar dados experimentais sobre fotossíntese (espetro de absorção dos pigmentos, balanço dos produtos das fases 
química e fotoquímica), mobilizando conhecimentos de Química (energia dos eletrões nos átomos, processos exoenergéticos 
e endoenergéticos). 
Comparar processos fotossintéticos com quimiossintéticos. 
Identificar organismos fotossintéticos e quimiossintéticos. 
 
 
Distribuição de matéria 
Interpretar dados experimentais sobre mecanismos de transporte em xilema e floema.  
Explicar movimentos de fluidos nas plantas vasculares com base em modelos (pressão radicular; adesão-coesão-tensão; 
fluxo de massa), integrando aspetos funcionais e estruturais.  
Planificar e executar atividades laboratoriais/ experimentais relativas ao transporte nas plantas, problematizando, 
formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados. 
Relacionar características estruturais e funcionais de diferentes sistemas de transporte (sistemas abertos e fechados; 
circulação simples/ dupla incompleta/ completa) de animais (ex.: inseto, anelídeo, peixe, anfíbio, mamífero) com o seu grau 
de complexidade e adaptação às condições do meio em que vivem. 
Interpretar dados sobre composição de fluidos circulantes (sangue e linfa dos mamíferos) e sua função de transporte. 
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Transformação e utilização de energia pelos seres vivos 
Interpretar dados experimentais relativos a fermentação (alcoólica, lática) e respiração aeróbia (balanço energético, 
natureza dos produtos finais, equação geral e glicólise como etapa comum), mobilizando conhecimentos de química 
(processos exoenergéticos e endoenergéticos). 
Relacionar a ultraestrutura de células procarióticas e eucarióticas (mitocôndria) com as etapas da fermentação e respiração.  
Planificar e realizar atividades laboratoriais/ experimentais sobre metabolismo (fabrico de pão ou bebidas fermentadas por 
leveduras), problematizando, formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  
Interpretar dados experimentais sobre mecanismos de abertura e fecho de estomas e de regulação de trocas gasosas com o 
meio externo.  
Observar estomas, brânquias e pulmões, realizando procedimentos laboratoriais e registos legendados das observações 
efetuadas.  
Relacionar a diversidade de estruturas respiratórias (tegumento, traqueias, brânquias, pulmões) dos animais (ex.: inseto, 
anelídeo, peixe, anfíbio, mamífero) com o seu grau de complexidade e adaptação às condições do meio em que vivem. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA E GEOLOGIA – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 20%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 30% CAI (Aplicar e Interpretar) – 30%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  
Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  
Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes.  
Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades práticas.  
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA).  
Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia e de Geologia.  

 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR DOMÍNIO (AED)  
 
Crescimento, renovação e diferenciação celular 
Caracterizar e distinguir os diferentes tipos de ácidos nucleicos em termos de composição, estrutura e função. 
Explicar processos de replicação, transcrição e tradução e realizar trabalhos práticos que envolvam leitura do código 
genético. 
Relacionar a expressão da informação genética com as características das proteínas e o metabolismo das células.  
Interpretar situações relacionadas com mutações génicas, com base em conhecimentos de expressão genética. 
Explicar o ciclo celular e a sequência de acontecimentos que caracterizam mitose e citocinese em células animais e vegetais e 
interpretar gráficos da variação do teor de ADN durante o ciclo celular.  
Realizar procedimentos laboratoriais para observar imagens de mitose em tecidos vegetais. 
Avaliar o papel da mitose nos processos de crescimento, reparação e renovação de tecidos e órgãos em seres pluricelulares. 
Explicar que o crescimento de seres multicelulares implica processos de diferenciação celular. 
Discutir a possibilidade dos processos de diferenciação celular poderem ser afetados por agentes ambientais (raio-X, drogas, 
etc.). 
 
Reprodução 
Discutir potencialidades e limitações biológicas da reprodução assexuada e sua exploração com fins económicos.  
Planificar e realizar procedimentos laboratoriais e/ou de campo sobre processos de reprodução assexuada (propagação 
vegetativa, fragmentação ou gemulação, esporulação).  
Comparar os acontecimentos nucleares de meiose (divisões reducional e equacional) com os de mitose.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Relacionar o caráter aleatório dos processos de fecundação e meiose com a variabilidade dos seres vivos.  
Identificar e sequenciar fases de meiose, nas divisões I e II.  
Interpretar ciclos de vida (haplonte, diplonte e haplodiplonte), utilizando conceitos de reprodução, mitose, meiose e 
fecundação.  
Explicar a importância da diversidade dos processos de reprodução e das características dos ciclos de vida no crescimento 
das populações, sua variabilidade e sobrevivência.  
Realizar procedimentos laboratoriais para observar e comparar estruturas reprodutoras diversas presentes nos ciclos de 
vida da espirogira, do musgo/feto e de um mamífero.  
 
Evolução 
Distinguir modelos (autogénico e endossimbiótico) que explicam a génese de células eucarióticas.  
Interpretar situações concretas à luz do Lamarckismo, do Darwinismo e da perspetiva neodarwinista.   
Explicar situações que envolvam processos de evolução divergente/ convergente. 
Explicar a diversidade biológica com base em modelos e teorias aceites pela comunidade científica. 
 
Sistemática dos seres vivos  
Distinguir sistemas de classificação fenéticos de filogenéticos, identificando vantagens e limitações.  
Caracterizar o sistema de classificação de Whittaker modificado, reconhecendo que existem sistemas mais recentes, 
nomeadamente o que prevê a delimitação de domínios (Eukaria, Archaebacteria, Eubacteria)  
Explicar vantagens e limitações inerentes a sistemas de classificação e aplicar regras de nomenclatura biológica. 
 
Ocupação antrópica e problemas de ordenamento  
Conhecer os perigos de construção em leito de cheia e de extração de inertes.  
Reconhecer a necessidade do Homem intervir de forma equilibrada em zonas costeiras.  
Conhecer fatores naturais e antrópicos no desencadear de movimentos em massa.  
 
Sedimentação e rochas sedimentares 
Explicar características litológicas e texturais de rochas sedimentares com base nas suas condições de génese.  
Caracterizar rochas detríticas, quimiogénicas e biogénicas (balastro/conglomerado/brecha, areia/arenito, silte/siltito, 
argila/argilito, gesso, sal-gema, calcários, carvões), com base em tamanho, forma/origem de sedimentos, composição 
mineralógica/química.  
Explicar a importância de fósseis (de idade/de fácies) em datação relativa e reconstituição de paleoambientes.  
Aplicar princípios: horizontalidade, sobreposição, continuidade lateral, identidade paleontológica, interseção e inclusão.  
Identificar laboratorialmente rochas sedimentares em amostras de mão e/ou no campo em formações geológicas.  
Realizar procedimentos laboratoriais para identificar propriedades de minerais (clivagem, cor, dureza, risca) e sua utilidade 
prática. 
 
Magmatismo e rochas magmáticas 
Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas magmáticas com base nas suas condições de génese. Classificar 
rochas magmáticas com base na composição química (teor de sílica), composição mineralógica (félsicos e máficos) e 
ambientes de consolidação.  
Caracterizar basalto, gabro, andesito, diorito, riolito e granito (cor, textura, composição mineralógica e química). 
Relacionar a diferenciação magmática e cristalização fracionada com a textura e composição de rochas magmáticas.  
Distinguir isomorfismo de polimorfismo, dando exemplos de minerais (estrutura interna e propriedades físicas).  
Identificar laboratorialmente rochas magmáticas em amostras de mão e/ou no campo em formações geológicas. 
 
Deformação das rochas 
Explicar deformações com base na mobilidade da litosfera e no comportamento dos materiais.  
Relacionar a génese de dobras e falhas com o comportamento (dúctil/frágil) de rochas sujeitas a tensões.  
Interpretar situações de falha (normal/inversa/desligamento) salientando elementos de falha e tipo de tensões associadas.  
Interpretar situações de dobra (sinforma/antiforma) e respetivas macroestruturas (sinclinal/anticlinal).  
Planificar e realizar procedimentos laboratoriais para simular deformações, identificando analogias e escalas. 
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Metamorfismo e rochas metamórficas 
Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas metamórficas com base nas suas condições de génese.  
Relacionar fatores de metamorfismo com os tipos (regional e de contacto) e características texturais (presença ou ausência 
de foliação) e mineralógicas de rochas metamórficas.  
Caracterizar ardósia, micaxisto, gnaisse, mármore, quartzito e corneana (textura, composição mineralógica e química).  
Identificar laboratorialmente rochas metamórficas em amostras de mão e/ou no campo em formações geológicas. 
 
 
Exploração sustentada de recursos geológicos 
Distinguir recurso, reserva e jazigo, tendo em conta aspetos de natureza geológica e económica.  
Interpretar dados relativos a processos de exploração de recursos geológicos (minerais, rochas, combustíveis fósseis, 
energia nuclear e energia geotérmica), potencialidades, sustentabilidade e seus impactes nos subsistemas da Terra. 
Relacionar as características geológicas de uma região com as condições de formação de aquíferos (livres e cativos).  
Analisar dados e formular juízos críticos, cientificamente fundamentados, sobre a exploração sustentável de recursos 
geológicos em Portugal.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA  – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 20%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 30% CAI (Aplicar e Interpretar) – 30%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  
Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  
Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes.  
Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades práticas.  
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA).  
Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia e de Geologia.  
 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR DOMÍNIO (AED)  
 
 
Reprodução humana 
Interpretar aspetos relativos à morfologia e à fisiologia dos sistemas reprodutores.   
Explicar a gametogénese e a fecundação aplicandos conceitos de mitose, meiose e regulação hormonal. 
Observar e interpretar imagens microscópicas relativas à histologia de gónadas e estrutura de gâmetas.   
Identificar os estados iniciais do desenvolvimento embrionário.  
Interpretar dados de natureza diversa que permitam a compreensão das funções dos anexos embrionários.  
Analisar criticamente situações que envolvam a possibilidade de fatores pessoais e/ou ambientais afetarem os processos 
reprodutivos.  
 
Manipulação da fertilidade 
Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de fertilidade humana.  
Interpretar situações que envolvam processos de manipulação biotecnológica da fertilidade humana (métodos 
contracetivos, diagnóstico de infertilidade e técnicas de reprodução assistida).  
Analisar princípios biológicos subjacentes a diferentes métodos contracetivos e técnicas de reprodução medicamente 
assistida.  
Explorar informação sobre aspetos regulamentares e bioéticos associados à manipulação da fertilidade humana. 
Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala 
de aula, organização de folhetos, exposições ou debates) sobre aspetos de fertilidade humana. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
Transmissão de características hereditárias 
Interpretar os trabalhos de Mendel (mono e diibridismo) e de Morgan (ligação a cromossomas sexuais) valorizando o seu 
contributo para a construção de conhecimentos sobre hereditariedade e genética.  
Explicar a herança de características humanas (fenótipos e genótipos) com base em princípios de genética mendeliana e não 
mendeliana (grupos sanguíneos Rh e ABO, daltonismo 
e hemofilia).  
Outras extensões às leis de Mendel: dominância incompleta, alelos letais e epistasia/interação génica).  
Realizar exercícios sobre situações de transmissão hereditária (máximo de duas características em simultâneo, usando 
formatos de xadrez e heredograma).  
 
Alterações do material genético 
Explicar exemplos de mutações génicas e cromossómicas (em cariótipos humanos), sua génese e consequências.  
Interpretar informação científica relativa à ação de agentes mutagénicos na ativação de oncogenes.  
Explicar fundamentos básicos de engenharia genética utilizados para resolver problemas sociais.  
Interpretar informação sobre processos biotecnológicos de manipulação de ADN (obtenção de ADNc, amplificação de 
amostras de ADN por PCR, impressão digital genética, transformação genética de organismos).  
Avaliar potencialidades científicas, limitações tecnológicas e questões bioéticas associadas a casos de manipulação da 
informação genética de indivíduos (diagnóstico e terapêutica de doenças e situações forenses).  
Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, entrevistas a especialistas, atividades laboratoriais ou 
exteriores à sala de aula, organização de exposições ou debates) sobre manipulação de ADN. 
 
Sistema Imunitário 
Defesas específicas e não-específicas 
Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de diagnóstico e controlo de 
doenças.  
Explicar processos imunitários (defesa específica/ não específicas; imunidade humoral/ celular, ativa/ passiva).  
 
Sistema Imunitário 
Explicar processos imunitários (defesa específica/ não específicas; imunidade humoral/ celular, ativa/ passiva) – conclusão. 
Interpretar informação sobre processos de alergia, doença autoimune e imunodeficiência.  
Explicar a importância dos anticorpos monoclonais em processos de diagnóstico e terapêutica de doenças.  
Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, 
entrevistas a especialistas, exposições ou debates) sobre saúde do sistema imunitário. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ECONOMIA 
 

 

▪ Matemática – 5.º ano de escolaridade 

▪ Matemática – 6.º ano de escolaridade 

▪ Matemática – 7.º ano de escolaridade 

▪ Matemática – 8.º ano de escolaridade 

▪ Matemática – 9.º ano de escolaridade 

▪ Matemática A – 10.º ano de escolaridade 

▪ Matemática A – 11.º ano de escolaridade 

▪ Matemática A – 12.º ano de escolaridade 

▪ Matemática B – 10.º ano de escolaridade 

▪ Matemática B – 11.º ano de escolaridade 

▪ Economia A – 10.º ano de escolaridade 

▪ Economia A – 11.º ano de escolaridade 

▪ Economia C – 12.º ano de escolaridade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 35% GM – 40 % ALG – 10 % OTD – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
NO 
Operar com números naturais. 

Determinar múltiplos e divisores. 

Aplicar os critérios de divisibilidade. 

Identificar números primos e números compostos. 

Decompor um número em fatores primos. 

Determinar o máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Identificar números primos entre si. 

Aproximar por defeito e por excesso e arredondar números racionais. 

Escrever números racionais na forma: de fração, decimal, percentagem e numeral misto. 

Determinar frações equivalentes. 

Relacionar fração irredutível e números primos entre si. 

Comparar e ordenar números racionais não negativos. 

 

GM 
Aplicar as noções de paralelismo e de perpendicularidade. 

Construir, medir e conhecer ângulos. 

Aplicar as propriedades de ângulos. 
Construir e conhecer triângulos e suas propriedades. 

Identificar paralelogramos e conhecer as suas propriedades. 
Determinar perímetros e áreas de polígonos. 
Identificar, planificar e conhecer propriedades de sólidos geométricos. 
 
ALG 
Determinar o valor de expressões numéricas com números racionais não negativos. 

Aplicar as propriedades da adição e da multiplicação. 

Aplicar linguagem simbólica e linguagem natural. 
 
OTD 
Distinguir variável qualitativa e quantitativa. 

Construir e interpretar tabelas de frequências, gráficos e diagramas. 

Reconhecer coordenadas de pontos num referencial cartesiano. 

Determinar média, amplitude e identificar a moda. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialmente 

... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 
sempre... 

... Seleciona 
sempre ... 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

... Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

... Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 

... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

... Seleciona, 
poucas 
vezes, ... 

... Adequa, 
poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
... Não 

seleciona ... 
... Não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 25% GM – 40% ALG – 30% OTD – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
NO 

Conhecer números racionais não negativos.  

Reconhecer e operar potências de expoente natural. 

Identificar números primos e compostos. 

Decompor um número em fatores primos. 

Determinar e aplicar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Aproximar por defeito e por excesso e arredondar números racionais. 

Identificar números inteiros e números racionais.  

Comparar e ordenar números inteiros e números racionais. 

Conhecer conjuntos numéricos. 

Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das operações.  

Adicionar e subtrair números inteiros e números racionais. 

Aprendizagens de NO desenvolvidas no 5.º ano. 
 
GM 

Conhecer circunferência, ângulos, retas e polígonos. 

Determinar perímetro e área do círculo.  

Determinar área de um polígono regular. 

Conhecer sólidos geométricos.  

Determinar volume de prismas retos e cilindros retos. 

Construir a mediatriz de um segmento de reta e conhecer suas propriedades. 

Identificar e construir reflexões centrais. 

Identificar e construir reflexões axiais e rotações. 

Identificar simetrias. 

Aprendizagens de GM desenvolvidas no 5.º ano. 
 
ALG 

Aplicar as regras da potenciação no cálculo das expressões numéricas. 

Reconhecer os significados de razão e proporção. 

Conhecer a propriedade fundamental das proporções. 

Resolver problemas usando a regra de três simples. 

Reconhecer situações de proporcionalidade direta, incluindo escalas.  

Escrever uma lei de formação para uma sequência. 

Determinar uma expressão algébrica que representa uma sequência numérica. 

Aprendizagens de ALG desenvolvidas no 5.º ano. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
 

... Seleciona 
sempre ... 

 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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OTD 
Identificar população, amostra e unidade estatística.  

Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa discreta e contínua.  

Construir e interpretar diferentes tipos de gráficos e tabelas.  

Determinar e interpretar média, moda e amplitude. 

Aprendizagens de OTD desenvolvidas no 5.º ano. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 35% GM – 25% ALG – 35% OTD – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
NO 
Identificar, representar e operar com números racionais. 

Aplicar as noções de raiz quadrada e quadrados perfeitos. 

Aplicar as noções de raiz cúbica e cubos perfeitos. 

Reconhecer e operar com potências de base racional e expoente natural. 

Identificar e escrever números em notação científica com expoente natural. 

Ordenar números escritos em notação científica. 

Determinar o valor de expressões algébricas, envolvendo as operações com números racionais, raízes quadradas e cúbicas e 

potências de base racional. 

 
GM 
Aplicar as propriedades de ângulos. 

Conhecer os critérios de igualdade e propriedades dos triângulos. 

Conhecer polígonos regulares e suas propriedades. 

Classificar e construir quadriláteros. 

Conhecer as propriedades dos quadriláteros. 

Calcular a área de figuras, incluindo trapézios e papagaios. 

Identificar e representar figuras semelhantes, incluindo por homotetia. 

Aplicar os critérios de semelhança de triângulos. 

Relacionar perímetros e áreas de figuras semelhantes. 

Aplicar o Teorema de Tales e o seu recíproco. 

 
ALG 
Conhecer a linguagem das equações do 1.º grau a uma incógnita. 

Resolver equações do 1.º grau a uma incógnita parênteses ou denominadores. 

Conhecer a linguagem das funções e formas de representação. 

Resolver problemas envolvendo funções (função constante, função linear, função afim ou função de proporcionalidade 

direta). 

Resolver problemas envolvendo sequências ou sucessões. 

 
OTD 
Organizar e representar dados. 

Determinar e interpretar medidas de localização. 

 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
 

... Seleciona 
sempre ... 

 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 20% GM – 35% ALG – 40% OTD – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

NO 
Reconhecer e operar com potências de base racional e expoente inteiro 

Escrever números em notação científica com expoente inteiro 

Ordenar e operar com números escritos em notação científica 

Reconhecer dízimas e representações equivalentes 

Identificar e representar números irracionais e números reais 

Estabelecer relações de ordem em ℝ 

Determinar o valor numérico de expressões algébricas envolvendo as operações com números reais 

Operar com valores exatos ou valores aproximados 

Aprendizagens de NO desenvolvidas no 7.º ano 

 
GM 
Conhecer a decomposição de um triângulo retângulo pela altura referente à hipotenusa  

Aplicar o Teorema de Pitágoras e o seu recíproco 

Conhecer sólidos geométricos e suas propriedades, incluindo a esfera 

Determinar volumes e áreas de superfícies de sólidos 

Identificar segmentos orientados e vetores 

Reconhecer e construir isometrias 

Compor translações e adicionar vetores  

Identificar simetrias  

Aprendizagens de GM desenvolvidas no 7.º ano 

 
ALG 

Conhecer e representar funções afins 

Determinar e interpretar o declive e a ordenada na origem de uma reta não vertical  

Escrever uma equação de uma reta vertical  

Conhecer monómios e polinómios: noção e grau 

Operar com monómios e polinómios 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Aplicar os casos notáveis da multiplicação de binómios  

Conhecer e resolver equações do 2.º grau a uma incógnita 

Conhecer e resolver equações literais 

Conhecer, resolver, classificar e interpretar sistemas de duas equações do 1.º grau a duas incógnitas 

Aprendizagens de ALG desenvolvidas no 7.º ano 

 
OTD 
Distinguir as noções de população e amostra 

Determinar e interpretar medidas de localização   

Determinar e interpretar medidas de dispersão, incluindo a amplitude interquartis  

Construir diagramas de extremos e quartis 

Aprendizagens de OTD desenvolvidas no 7.º ano 

 
 

... 
demonstra 
sempre... 

 
... Seleciona 
sempre ... 

 
... 

Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
...Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 10% GM – 38 % ALG – 38 % OTD – 14% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
NO 
Estabelecer relações de ordem em IR e suas propriedades 

Operar com números reais 
Identificar, representar e operar com intervalos de números reais 
Avaliar o efeito das operações com valores aproximados 
Aprendizagens de NO desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

GM 
Identificar, conhecer e construir lugares geométricos (mediatriz, bissetriz, circunferência e círculo) 

Conhecer e determinar pontos notáveis de triângulos (circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro) 
Aplicar propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa circunferência 
Conhecer polígonos regulares e suas propriedades 
Conhecer razões trigonométricas de ângulos agudos e aplicar propriedades e relações 
Aplicar noções de paralelismo e perpendicularidade de retas e planos 
Determinar volumes e áreas de superfícies de sólidos 
Aprendizagens de GM desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

ALG 
Reconhecer, interpretar e resolver inequações do 1.º grau, conjunções e disjunções de condições 

Resolver problemas envolvendo situações de proporcionalidade inversa 
Reconhecer, interpretar e resolver equações do 2.º grau 
Conhecer o binómio discriminante 
Reconhecer grandezas inversamente proporcionais 
Resolver problemas envolvendo função de proporcionalidade inversa e funções da família , com  
Reconhecer sequências e regularidades e determinar uma expressão algébrica que as defina (incluindo as de 2.º grau)  
Aprendizagens de ALG desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

OTD 
Conhecer linguagem de probabilidades 

Aplicar a definição de Laplace de probabilidade e propriedades das probabilidades 
Resolver problemas envolvendo experiências compostas 
Interpretar e aplicar a definição frequencista de probabilidade 
Construir e interpretar histogramas 
Aprendizagens de OTD desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

 

 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialmente 

... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
 

... Seleciona 
sempre ... 

 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 100 de 689 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA A – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

GEO – 50% FUNC – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 
dados sobre 

as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

                  
 
GEO 
Reconhecer o significado da fórmula da medida da distância entre dois pontos no plano em função das respetivas coordenadas; 

Reconhecer o significado das coordenadas do ponto médio de um dado segmento de reta, da equação cartesiana da mediatriz 

de um segmento de reta, das equações e inequações cartesianas de um conjunto de pontos (incluindo semiplanos e círculos) e 

da equação cartesiana reduzida da circunferência; 

Identificar referenciais cartesianos ortonormados do espaço; 

Reconhecer o significado das equações de planos paralelos aos planos coordenados; equações cartesianas de retas paralelas a 

um dos eixos; distância entre dois pontos no espaço; equação do plano mediador de um segmento de reta; equação cartesiana 

reduzida da superfície esférica; inequação cartesiana reduzida da esfera; 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas: norma de um vetor; multiplicação de um escalar por um vetor e a sua 

relação com a colinearidade de vetores e com o vetor simétrico; soma e diferença entre vetores; propriedades das operações 

com vetores; coordenadas de um vetor; vetor-posição de um ponto e respetivas coordenadas; coordenadas da soma e da 

diferença de vetores; coordenadas do produto de um escalar por um vetor e do simétrico de um vetor; relação entre as 

coordenadas de vetores colineares; vetor diferença de dois pontos; cálculo das respetivas coordenadas; coordenadas do ponto 

soma de um ponto com um vetor; cálculo da norma de um vetor em função das respetivas coordenadas; vetor diretor de uma 

reta; relação entre as coordenadas de um vetor diretor e o declive da reta; paralelismo de retas e igualdade do declive; 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas a generalização ao espaço dos conceitos e propriedades básicas do 

cálculo vetorial; 

Reconhecer o significado e aplicar na resolução de problemas a equação vetorial de uma reta no plano e no espaço. 

 
FUNC 

Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real e funções definidas por expressões analíticas 

e usá-las na resolução de problemas e em contextos de modelação; 

Reconhecer e interpretar as propriedades geométricas dos gráficos de funções e usá-las na resolução de problemas e em 

contextos de modelação; 

Reconhecer e interpretar a paridade; as simetrias dos gráficos das funções pares e das funções ímpares; os intervalos de 

monotonia de uma função real de variável real; os extremos relativos e absolutos e usá-los na resolução de problemas e em 

contextos de modelação; 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu 
a maioria ... 

... adquiriu 
parcialmente 

... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 

Reconhecer e interpretar os extremos, sentido das concavidades, raízes e a representação gráfica de funções quadráticas e usá-

los na resolução de problemas e em contextos de modelação; 

Reconhecer, interpretar e representar graficamente funções definidas por ramos e a função módulo e usá-los na resolução de 

problemas e em contextos de modelação; 

Reconhecer e interpretar graficamente a relação entre o gráfico de uma função e os gráficos das funções a.f(x), f(b.x), f(x+c) e 

f(x)+d , a, b, c e d números reais, a e b não nulos e usá-las na resolução de problemas e em contextos de modelação 

Reconhecer, identificar e aplicar na resolução de problemas a divisão euclidiana de polinómios e regra de Ruffini; a 

divisibilidade de polinómios; o teorema do resto; a multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas propriedades. 

... 
demonstra 

sempre 
 

... Seleciona 
sempre ... 

 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA A – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

GEO (TRI) – 20% GEO (GA) – 30% FUNC (SUC) – 15% FUNC (FRVF) – 30% EST – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
GEO (TRI) 

Resolver problemas variados, ligados a situações concretas, que permitam recordar e aplicar métodos trigonométricos 

estudados no 3.º ciclo do ensino básico. 

Relacionar e aplicar na resolução de problemas as noções de ângulo orientado e a respetiva amplitude; e de ângulo 

generalizado e a respetiva amplitude. 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas: Razões trigonométricas de ângulos generalizados no círculo 

trigonométrico e a noção de radiano. 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas funções trigonométricas sen(x), cos(x) e tan(x). 

Utilizar as fórmulas trigonométricas de “redução ao 1.º quadrante” e a fórmula fundamental da Trigonometria na resolução 

de problemas. 

Resolver equações trigonométricas simples (sen(x)=k, cos(x)=k e tgn(x)=k), num contexto de resolução de problemas. 

 
GEO (GA) 

Reconhecer e aplicar na resolução de problemas a relação entre a inclinação e o declive de uma reta no plano. 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas a noção de produto escalar, nomeadamente na: 

  - determinação do ângulo entre dois vetores  

  - definição de lugares geométricos 

Resolver problemas envolvendo retas no plano e retas e planos no espaço, utilizando: 

  - equações vetoriais de retas 

  - equações cartesianas de planos 

  - posição relativa de retas e planos 

  - equações cartesianas de uma reta no Espaço. 

Aprendizagens de GA desenvolvidas no 10.º ano.     
 
FUNC (SUC) 

Resolver problemas envolvendo sucessões monótonas, sucessões limitadas, sucessões definidas por recorrência, 

progressões aritméticas e progressões geométricas (termo geral e soma de n termos consecutivos). 

Conhecer o conceito de limite de uma sucessão (casos de convergência e de limites infinitos).  

Relacionar a convergência com a monotonia e a limitação. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
FUNC (FRVR) 

Reconhecer, interpretar e representar graficamente funções irracionais do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎√𝑥 − 𝑏 + 𝑐 e usá-las na resolução 

de problemas e em contextos de modelação. 

Conhecer o conceito de limite segundo Heine. 

Determinar: 

  - limite de uma função num ponto aderente ao respetivo domínio 

  - limites laterais 

  - limites no infinito 

Operar com limites e casos indeterminados em funções. 

Calcular limites recorrendo ao levantamento algébrico de indeterminações. 

Calcular e interpretar geometricamente a taxa média de variação de uma função e a derivada de uma função num ponto. 

Determinar equações de retas tangentes ao gráfico de uma função. 

Resolver problemas envolvendo a derivada e a taxa média de variação de função, nomeadamente sobre velocidades média e 

instantânea. 

 
EST 

Abordar gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente o diagrama de dispersão, o coeficiente de 

correlação e reta de regressão. 

                 
 

... 
demonstra 
sempre ... 

 
... Seleciona 
sempre ... 

 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA A – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CCPROB – 30% FUNC – 45% NC – 12% AAA – 13% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
 (ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

  
CCPROB 
Conhecer a probabilidade no conjunto das partes de um espaço amostral finito. 
Identificar acontecimentos impossível, certo, elementar, composto, incompatíveis, contrários e equiprováveis. 
Calcular probabilidades utilizando a regra de Laplace. 
Conhecer e usar propriedades das probabilidades. 
Conhecer a probabilidade condicionada e identificar acontecimentos independentes. 
Conhecer e aplicar na resolução de problemas: arranjos com e sem repetição; permutações e fatorial de um número inteiro 

não negativo; combinações. 
Resolver problemas envolvendo o Triângulo de Pascal e as suas propriedades e o desenvolvimento do Binómio de Newton. 
  
FUNC 
Estudar a continuidade de uma função num ponto e num subconjunto do domínio. 
Identificar e justificar a continuidade de funções polinomiais, racionais e irracionais. 
Conhecer a continuidade da soma, diferença, produto e quociente de funções contínuas. 
Conhecer e aplicar o teorema dos valores intermédios (Bolzano-Cauchy). 
Identificar e determinar as assíntotas verticais, horizontais e oblíquas ao gráfico de uma função. 
Conhecer e aplicar a derivada da soma, da diferença, do produto e do quociente de funções diferenciáveis. Caracterizar a 

função derivada de uma função e interpretá-la graficamente. 
Relacionar o sinal e os zeros da função derivada com a monotonia e extremos da função e interpretar graficamente. 
Relacionar o sinal e os zeros da função derivada de segunda ordem com o sentido das concavidades e pontos de inflexão. 
Relacionar o sinal da função derivada de segunda ordem com os extremos de uma função. 
Resolver problemas de otimização envolvendo funções diferenciáveis; 
Conhecer as propriedades das funções exponenciais: monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas. 
Caracterizar uma função logarítmica como função inversa de uma função exponencial, referindo logaritmos neperiano e 

decimal. 
Conhecer as propriedades das funções logarítmicas: monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas dos 

logaritmos. 

... adquiriu 
plenamente 

... 
... adquiriu a 

maioria ... 
... adquiriu 

parcialment
e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... Inquérito 

  
  

Observação 
  
  

Análise de 
conteúdo 

  
  

Testagem 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Conhecer e aplicar os limites notáveis. 
Conhecer e aplicar a derivada da função exponencial e da função logarítmica. 
Conhecer a composição de funções e o teorema da derivada da função composta e aplicá-lo nas derivadas de funções 

exponenciais e de funções logarítmicas. 
Conhecer as fórmulas trigonométricas da soma, da diferença e da duplicação. 
Conhecer e aplicar as derivadas das funções seno, cosseno e tangente. 
Resolver problemas envolvendo funções trigonométricas num contexto de modelação. 
  
NC 
Contextualizar historicamente a origem dos números complexos. 
Definir a unidade imaginária e o conjunto ℂ dos números complexos. 
Representar números complexos na forma algébrica e na forma trigonométrica. 
Representar geometricamente números complexos. 
Operar com números complexos na forma algébrica (adição, multiplicação e divisão). 
Operar com números complexos na forma trigonométrica (multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 
Explorar geometricamente as operações com números complexos e resolver problemas envolvendo as propriedades 

algébricas e geométricas dos números complexos. 
Resolver e interpretar as soluções de equações em ℂ. 
  
AAA 
Geometria no plano e no espaço. 
Sucessões. 
Cálculo de limites: conceito e operações. 
Trigonometria. 
Estatística. 

... 
demonstra 
sempre ... 

  
... Seleciona 
sempre ... 

  
Adequa 

sempre ... 
  

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

  
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

  
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

  

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

  
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

  
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

  

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

  
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

  
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

  

... não 
demonstra 

... 
  

... não 
seleciona ... 

  
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA B – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

GEO – 30% FUNC – 35% EST – 15% MovPer – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
GEO  

Resolver problemas de geometria no plano e no espaço (alguns padrões geométricos planos (frisos), estudo de problemas 
de empacotamento, composição e decomposição de figuras tridimensionais, um problema histórico e sua ligação com a 
História da Geometria). 
Identificar e usar referenciais cartesianos ortogonais e monométricos no plano e no espaço. 
Reconhecer o significado da equação reduzida da reta no plano e da equação. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir oralmente e por escrito as ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
 

 
FUNC 

Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real. Resolver problemas, envolvendo 
funções representadas gráfica e analiticamente em contextos de modelação. 
Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real. 
Resolver problemas, envolvendo funções representadas gráfica e analiticamente em contextos de modelação. 
Reconhecer propriedades das funções e dos seus gráficos, tanto a partir de um gráfico particular como usando calculadora 
gráfica, nomeadamente domínio, contradomínio, pontos notáveis, monotonia, extremos e simetrias. Analisar e 
compreender os efeitos das mudanças de parâmetros com particular incidência nos gráficos da família das funções 
quadráticas. 
Reconhecer e interpretar graficamente a relação entre o gráfico de uma função, definida pela expressão f(x), e os gráficos 
das funções a.f(x), f(a.x), f(x+a) e f(x)+a, com a positivo ou negativo. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu 
a maioria ... 

... adquiriu 
parcialmen

te ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real.  
Exprimir oralmente e por escrito as ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
 
EST 

Reconhecer o papel relevante desempenhado pela Estatística em todos os campos do conhecimento abordando 
nomeadamente os conceitos de Recenseamento e Sondagem (população e amostra). 
Organizar e interpretar dados de natureza quantitativa e qualitativa, variáveis discretas e contínuas. 
Interpretar medidas de localização de uma amostra: moda, média, mediana, quartis e percentis; medidas de dispersão: 
amplitude interquartil, variância, desvio padrão. 
Abordar gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente o diagrama de dispersão, o coeficiente de 
correlação e reta de regressão. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Resolver problemas e atividades de investigação. 
Exprimir oralmente e por escrito as ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
 
MovPer 

Resolver problemas variados, ligados a situações concretas, que permitam recordar a semelhança de triângulos e aplicar 
métodos trigonométricos estudados no 3.º ciclo do ensino básico. 
Usar o círculo trigonométrico para resolver problemas de trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos e 
técnicas associadas e os utilize como “ferramentas”: – radiano; –ângulo generalizado e medida da sua amplitude; – 
definição de seno, cosseno e tangente de um número real; – resolução gráfica de equações trigonométricas simples; – 
características das funções circulares: simetria e paridade; periodicidade. 
Reconhecer situações básicas envolvendo fenómenos periódicos, em que as funções trigonométricas podem aparecer 
como modelos matemáticos, adequados a responder a problemas, que descrevem situações mais ou menos     complexas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real ou de outras disciplinas. 

          

... 
demonstra 
sempre ... 

 
... Seleciona 
sempre ... 

 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA B – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

MovNL– 26% ModProb - 20% ModCNL – 18% ModDisc - 12% POTI - 12% 
 

AAA– 12% 
 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
MovNL 

Encontrar um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das relações numéricas entre variáveis 
inversamente proporcionais. 
Reconhecer características e comportamentos de funções racionais, em particular a existência de assíntotas ou o 
comportamento assintótico. 
Analisar e compreender os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções. 
Compreender e explicar a razão para uma função linear ser um bom modelo de estudo das variações da distância em 
função do tempo no movimento de um objeto que se move em linha reta com velocidade constante e explicar o 
significado dos diversos parâmetros nos modelos desse tipo. 
Encontrar como modelo apropriado para um móvel que não se desloque a velocidade constante, mas com aceleração 
constante – tal como a queda de um objeto sob a influência da gravidade e ignorando a resistência do ar_ a função 
quadrática. 
 Compreender os conceitos de taxa média de variação de uma função num certo intervalo do seu domínio e de taxa de 
variação num certo valor do domínio da função, assim como também compreender o conceito de velocidade média num 
dado intervalo de tempo e aproximar-se intuitivamente do conceito de velocidade instantânea e relacionar esses 
conceitos com os respetivos significados geométricos. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
 
ModProb 

Reconhecer as vantagens em encontrar modelos matemáticos apropriados para estudar fenómenos aleatórios. 
Compreender as aproximações conceptuais para a probabilidade: aproximação frequencista e definição clássica de 
probabilidade. 
Construir modelos de probabilidade em situações simples e usá-los para calcular a probabilidade de alguns 
acontecimentos. 
Conhecer as propriedades básicas das distribuições de probabilidade. 
Estimar probabilidades de acontecimentos através da análise de um histograma. 
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Comunicação 

Resolver problemas simples, recorrendo à calculadora gráfica ou computador, envolvendo distribuições de 
probabilidade, em particular envolvendo a distribuição normal. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade.   
 
ModCNL 
Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos de sucessões sejam adequados. 
Distinguir crescimento linear de crescimento exponencial. 
Investigar propriedades de progressões aritméticas e geométricas, numérica, gráfica e analiticamente. 
Resolver problemas simples usando propriedades de progressões aritméticas e de progressões geométricas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. Resolver problemas de modelação matemática, 
no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
 
ModDisc 

Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos de sucessões sejam adequados. 
Distinguir crescimento linear de crescimento exponencial. Investigar propriedades de progressões aritméticas e 
geométricas, numérica, gráfica e analiticamente. 
Resolver problemas simples usando propriedades de progressões aritméticas e de progressões geométricas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. Exprimir oralmente e por escrito ideias, com 
precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
 
Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos de sucessões sejam adequados. Distinguir crescimento linear 
de crescimento exponencial. Investigar propriedades de progressões aritméticas e geométricas, numérica gráfica e 
analiticamente. Resolver problemas simples usando propriedades de progressões aritméticas e de progressões 
geométricas. Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. Resolver problemas de modelação matemática, 
no contexto da vida real. 
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Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem.   
 

POTI    
Relacionar a forma do gráfico de uma função com os sinais dos declives das retas tangentes e a análise dos extremos. 
Relacionar o gráfico de uma função com o gráfico dos declives das retas tangentes ao gráfico. 
Reconhecer numérica e graficamente a relação entre o sinal da taxa de variação e a monotonia de uma função. 
Reconhecer a relação entre os zeros da taxa de variação e os extremos de uma função. 
Resolver problemas de aplicações simples envolvendo a determinação de extremos de funções racionais, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas. 
Resolver numérica e graficamente problemas simples de programação linear. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. Resolver problemas de modelação matemática, 
no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social 
 
 
AAA 
Usar o círculo trigonométrico para resolver problemas de trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos 
e técnicas associadas e os utilize como “ferramentas”: – radiano; –ângulo generalizado e medida da sua amplitude; – 
definição de seno, cosseno e tangente de um número real; – resolução gráfica de equações trigonométricas simples; – 
características das funções circulares: simetria e paridade; periodicidade. 
Reconhecer situações básicas envolvendo fenómenos periódicos, em que as funções trigonométricas podem aparecer 
como modelos matemáticos, adequados a responder a problemas, que descrevem situações mais ou menos complexas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ECONOMIA A – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

AECE – 10% NC – 15% BS – 15% MI – 15% PM – 15% RDR – 15% UR – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
ATIVIDADE ECONÓMICA E AGENTES ECONÓMICOS (AECE) 

Explicitar a especificidade do objeto de estudo da Economia; 

Explicar em que consiste o problema económico relacionando com os conceitos de escolha e de custo de oportunidade;  

Identificar os agentes económicos (Famílias, Empresas, Estado e Resto do Mundo) e explicar as suas funções;  

Explicar as principais atividades económicas e a sua complementaridade (produção, distribuição e redistribuição dos 

rendimentos e utilização dos rendimentos). 

 

NECESSIDAES E CONSUMO (NC) 

Relacionar necessidades e consumo (necessidades: individuais e coletivas, primárias, secundárias e terciárias; consumo: 

final e intermédio, público e privado, individual e coletivo);  

Explicar de que forma o rendimento influencia a estrutura do consumo, verificando a evolução dos coeficientes orçamentais 

(lei de Engel);  

Explicitar de que modo outros fatores influenciam as escolhas dos consumidores (preço, inovação tecnológica, moda e 

publicidade); 

 Problematizar o papel do consumidor na atual sociedade de consumo (sociedade de consumo, consumismo e 

consumerismo). 

 

A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (BS) 

Caraterizar e classificar os bens económicos;  

Explicitar em que consiste a produção e o processo produtivo, relacionando-a com os setores de atividade económica; 
Caraterizar os fatores produtivos e reconhecer a importância da sua combinação; 
Calcular e interpretar indicadores associados ao fator trabalho.  
Explicitar caraterísticas do desenvolvimento tecnológico.  
Distinguir a combinação dos fatores produtivos a curto e a longo prazo;  
Avaliar a combinação dos fatores produtivos a curto prazo, explicitando em que consiste a lei dos rendimentos marginais 

decrescentes, tal implica:  
- Definir e calcular a produtividade dos fatores produtivos (t, me e mg); 
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Comunicação 

- Calcular os valores da pt e da pmg, em função da variação do fator t;  
- Avaliar a combinação dos fatores produtivos a longo prazo, tal implica:  
- Definir e calcular custos de produção (f, v, m e t); 
- Definir economias/deseconomia/ de escala e rendimentos à escala;  
- Identificar medidas que poderão melhorar a combinação dos fatores produtivos. 
 

MOEDA E INFLAÇÃO (MI) 

Justificar o aparecimento da moeda e descrever a sua evolução, caraterizando os diversos tipos de moeda (moeda-

mercadoria, moeda metálica, moeda papel, papel moeda e moeda escritural); 

Explicar as funções da moeda (meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor); 

Relacionar as novas formas de pagamento com a evolução tecnológica; 

Explicitar fatores que influenciam a formação dos preços (custos de produção e mecanismo de mercado);  

Distinguir os conceitos de inflação, deflação e desinflação;  

Relacionar Índice de Preços no Consumidor (IPC) e taxa de inflação, calculando essa taxa a partir do IPC;  

Explicar consequências da inflação (no valor da moeda e no poder de compra); 

 
PREÇOS E MERCADOS (PM) 

Explicitar o conceito económico de mercado; 

Caraterizar as componentes do mercado da procura e oferta; 

Relacionar procura e preço – lei da procura – representação gráfica;  

Justificar os deslocamentos da curva da procura com as alterações das suas determinantes  

Relacionar oferta e preço - lei da oferta – representação gráfica; 

Justificar os deslocamentos da curva da oferta com as alterações das suas determinantes; 

Distinguir deslocamentos ao longo da curva, da procura e da oferta; 

 Explicar o significado das situações de equilíbrio (preço e quantidade de equilíbrio) e de desequilíbrio (excesso de procura e 

excesso de oferta), a partir da representação gráfica; 

 Caraterizar os mercados de concorrência perfeita e imperfeita. 

             

RENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS REBNDIMENTOS (RDR) 
Distinguir distribuição pessoal de distribuição funcional dos rendimentos;  
Caraterizar os rendimentos primários (salários, lucros, juros e rendas); 
Distinguir salário nominal de salário real; 
Explicitar, recorrendo a diferentes indicadores (limiar de pobreza e risco de pobreza, antes e após transferências sociais, 
rácio S80/S20 e S90/S10, índice de Gini, curva de Lorenz, rendimento nacional per capita), desigualdades da distribuição 
pessoal dos rendimentos, referindo causas explicativas dessas desigualdades; 
Explicar em que consiste a redistribuição dos rendimentos, evidenciando o papel do Estado nesse processo;  
Referir as componentes do Rendimento Disponível dos Particulares (RDP) e calcular o valor do RDP (remunerações do 
trabalho, rendimentos de empresa e propriedade, transferências correntes: internas e externas, impostos diretos e 
contribuições sociais). 
 
UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS (UR) 
Caraterizar as formas de utilização dos rendimentos (consumo e poupança), integrando a variável tempo nessas decisões;  
Caraterizar as aplicações da poupança; 
Caraterizar FBCF e a VE; 
Explicar as funções do investimento; 
Distinguir os diversos tipos de investimento, justificando a importância do investimento em Investigação e Desenvolvimento 
na atividade económica; 
Interpretar a evolução dos fluxos de IDE para Portugal e de Portugal para o estrangeiro;  
Distinguir autofinanciamento de financiamento externo; 
Relacionar o crédito bancário com o financiamento externo indireto e o mercado de títulos com o financiamento externo 
direto. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ECONOMIA A – 11.º ano de escolaridade 

 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

AECE – 17,5% CN – 20% RERM – 20% IEE – 20% EPUE – 20% AAA – 2,5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

8 a 9 
valores 

0 a 7 
valores 

Conhecimento 

 
AGENTES ECONÓMICOS E CIRCUITO ECONÓMICO (AECE) 

Relacionar os agentes económicos com as funções por eles desempenhadas. 

Relacionar as diferentes atividades económicas com as funções exercidas pelos agentes económicos. 

Distinguir fluxo real de fluxo monetário. 

Elaborar um circuito económico. 

Justificar, a partir do circuito económico, a necessidade de equilíbrio entre Recursos e Empregos.  

Elaborar um Sistema de Contas. 

 

CONTABILIDADE NACIONAL (CN) 

Compreender a noção de Contabilidade Nacional e explicitar os objetivos. 

Definir/caracterizar setor institucional. 

Explicitar o território económico. 

Distinguir unidade residente de unidade não residente. 

Identificar os ramos de atividade. 

Justificar as diferentes perspetivas de cálculo do valor da produção no contexto do equilíbrio entre empregos e recursos.  

Explicar em que consiste o problema da múltipla contagem no cálculo do Produto. 

Distinguir valor da produção de valor do Produto. 

Distinguir os dois métodos de cálculo do valor do Produto. 

Explicitar o conceito de VAB e Deduzir o valor do Produto a partir do VAB. 

Explicitar o CCF. 

Diferenciar PL de PB; PI de PN. 

Explicitar o conceito de Ppm.  

Calcular os diversos tipos de Produto. 

Distinguir Produto a preços correntes de Produto a preços constantes 

Justificar a vantagem do cálculo do Produto a preços constantes 

Distinguir as várias componentes do Rendimento. Calcular. 

Calcular o RDP.  
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Comunicação 

Calcular a DI e o DN. Distinguir. 

Calcular a PI e a PG. 

Explicar as limitações da Contabilidade Nacional. 

Fazer a leitura dos agregados das Contas Nacionais portuguesas e das respetivas componentes. 

 
RELACÕES ECONÓMICAS COM O RESTO DO MUNDO (RERM) 

Justificar a necessidade das relações internacionais. 

Identificar as componentes da Balança de Pagamentos. 

Identificar as componentes da Balança Corrente. 

Distinguir importações de exportações. 

Justificar a necessidade de realizar operações de câmbio.  

Calcular o saldo relativo ao comércio internacional de mercadorias. 

Interpretar o saldo da Balança de Mercadorias. 

Calcular a taxa de cobertura. 

Identificar as componentes da Balança de Serviços. 

Identificar as componentes da Balança de Rendimentos 

Identificar as componentes das transferências unilaterais correntes. 

Calcular o saldo da Balança Corrente. 

Interpretar o saldo da Balança Corrente. 

Identificar as componentes da Balança de Capital. 

Identificar as componentes da Balança Financeira. 

Caracterizar o protecionismo. 

Enquadrar a Organização Mundial do Comércio (OMC) no comércio mundial. 

Indicar os principais objetivos da OMC. 

Interpretar a evolução das principais rubricas da Balança de Pagamentos de Portugal. 

Comparar a evolução da Balança de Pagamentos em Portugal com a dos restantes países da UE. 
 
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA (IEE) 

Caraterizar as funções do Estado. 

Identificar as esferas de intervenção do Estado – política, económica e social. 

Explicar as funções económicas e sociais do Estado e referir os instrumentos de intervenção. 

Distinguir planeamento imperativo de planeamento indicativo. 

Distinguir despesas públicas de receitas públicas. 

Classificar as diferentes fontes de receitas do Estado. 

Exemplificar as receitas/despesas do Estado. 

Distinguir impostos diretos de indiretos. 

Interpretar o saldo orçamental. 

Justificar o OE como instrumento de intervenção económica e social. 

Identificar as políticas económicas e sociais como instrumentos de intervenção do Estado. 

Apresentar os objetivos das políticas económicas e sociais do Estado. 

Explicar em que consiste a política económica do Estado. 

Distinguir políticas conjunturais de políticas estruturais – instrumentos. 

Referir medidas das políticas sociais. 

Expor as diferentes formas de redistribuição dos rendimentos. 

Identificar os objetivos das políticas económicas e sociais do Estado português. 

Indicar os constrangimentos às políticas económicas e sociais decorrentes do facto de Portugal ser membro da UE. 
 
A ECONOMIA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA (EPUE) 

Explicitar o conceito e vantagens de integração económica.  

Distinguir as diversas formas de integração económica. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 
sempre ... 

 
... 

Seleciona 
sempre ... 

 
... 

Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
...  

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
...  

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
...  

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 

 
...  

Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
 

... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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Enquadrar historicamente a UE. 

Identificar as principais etapas do processo de construção da UE. 

Caraterizar o Mercado Único. 

Explicar em que consiste a UEM e referir os objetivos. 

Justificar a necessidade dos critérios de convergência nominal exigidos pela criação da UEM. 

Relacionar o Mercado Único Europeu com a criação da UEM.  

Referir desafios da UE resultantes (alargamento e aprofundamento). 

Identificar os desafios para a UE decorrentes de novos alargamentos.     

Justificar a reforma das instituições da UE. 

Explicar a reorientação dos fundos comunitário. 

Justificar a reformulação das políticas comunitárias.     

Explicar o princípio da coesão económica e social. 

Relacionar convergência real com coesão económica e social. 

Analisar a economia portuguesa na atualidade. Comparar com a UE. 

Equacionar desafios que se colocam à economia portuguesa.                 

 

APRENDIZAGENS DO ANO ANTERIOR (AAA) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ECONOMIA C – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CED – 25% GRE – 25% DUR – 25% DDH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 
 
 

 

CRESCIMENTO ECONÓMICO E DESENVOLVIMENTO (CED) 

Distinguir crescimento económico de desenvolvimento; 

Relacionar crescimento económico e desenvolvimento; 

Interpretar indicadores de desenvolvimento; 

Explicar as fontes e as características do crescimento económico; 

Relacionar o crescimento económico moderno com as alterações ocorridas na organização económica das sociedades 

desenvolvidas; 

Caraterizar os ciclos de crescimento económico e as suas fases; 

Aplicar os indicadores de desenvolvimento para avaliar o nível de desenvolvimento de diferentes países; 

Justificar situações de crescimento económico sem desenvolvimento. 

 

 

 

A GLOBALIZAÇÃO E AREGIONALIZAÇÃO ECONÓMICA DO MUNDO (GRE) 

Distinguir os conceitos de mundialização e de globalização;  

Distinguir os diferentes fluxos de capital, destacando o papel do IDE; 

Caracterizar os diferentes movimentos da população e analisar a sua evolução a nível mundial;  

Explicar o papel das empresas transnacionais (ETN);  

Explicitar fatores da globalização financeira e cultural; 

Relacionar aculturação com globalização económica; 

Explicar em que consiste a polarização das trocas mundiais; 

Distinguir diferentes formas de integração económica (informal e formal;  

Relacionar blocos económicos regionais com o fenómeno da globalização; 

Problematizar a necessidade de regulamentação da economia mundial. 

 

 

 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialmente 

... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 

O DESENVOLVIEMNTO E A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (DUR) 

Relacionar a melhoria do nível de vida, associada ao progresso tecnológico, com o crescimento demográfico; 

Relacionar o nível de desenvolvimento dos países com a sua estrutura demográfica; 

Avaliar as consequências económicas decorrentes da questão demográfica; 

Explicar consequências ecológicas do crescimento económico moderno e da utilização indiscriminada dos recursos;  

Problematizar os padrões culturais, nomeadamente os de consumo e os estilos de vida, como fontes de degradação 

ambiental;  

Explicar o conceito e os benefícios da economia circular;  

Justificara degradação ambiental como obstáculo ao desenvolvimento;  

Avaliar soluções possíveis para os problemas ecológicos no quadro do funcionamento regular das economias. 

 

 

O DESENVOLVIMENTO E OS DIREITOS HUMANOS (DDH) 

Explicitar o conceito e características dos direitos humanos;  

 Caracterizar as diferentes gerações de direitos humanos; 

Problematizar a universalidade dos direitos humanos; 

 Relacionar Economia com:  

     Justiça Social 

     Cidadania 

     Ecologia 

 Desenvolvimento e Direitos humanos – Desenvolvimento Humano Sustentável e Desenvolvimento como Liberdade 

(desenvolvimento humano sustentável; desenvolvimento como liberdade). 

 

 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas vezes 

... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... demonstra 
sempre ... 

 
... 

Seleciona 
sempre ... 

 
... 

Adequa 
sempre ... 

 

... demonstra, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
...  

Seleciona, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 
...  

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

 
...  

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 

 
...  

Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... demonstra, 
poucas 

vezes, ... 
 

... 
Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... 

Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra ... 

 
... Não 

seleciona ... 
 

... Não 
adequa ... 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 
 

 

▪ Físico-Química – 7.º ano de escolaridade 

▪ Físico-Química – 8.º ano de escolaridade 

▪ Físico-Química – 9.º ano de escolaridade 

▪ Física e Química A – 10.º ano de escolaridade 

▪ Física e Química A – 11.º ano de escolaridade 

▪ Física – 12.º ano de escolaridade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Materiais – 50% Energia – 20% Espaço – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Nível 8 e 9 Nível 6 e 7 Nível 3 a 5 Nível 1 e 2 

Conhecimento 

Materiais 
 

• Constituição do mundo material 
Distinguir materiais e agrupá-los com base em propriedades comuns, através de uma atividade prática. 
Concluir que os materiais são recursos limitados e que é necessário usá-los bem, reutilizando-os e reciclando-os, numa 
perspetiva interdisciplinar. 
 

• Substâncias e misturas 
Inferir que a maior parte dos materiais são misturas de substâncias, recorrendo à análise de rótulos de diferentes materiais. 
Distinguir, através de um trabalho laboratorial, misturas homogéneas e heterogéneas e substâncias miscíveis e imiscíveis. 
Classificar materiais como substâncias ou misturas, misturas homogéneas ou misturas heterogéneas, a partir de informação 
selecionada. 
Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, diluída e saturada, recorrendo a 
exemplos. 
Caracterizar qualitativamente uma solução e determinar a sua concentração em massa. 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, relacionando as grandezas concentração em massa, massa de soluto e 
volume da solução. 
Identificar material e equipamento de laboratório mais comum, regras gerais de segurança e interpretar sinalização de 
segurança em laboratórios. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração em massa, a partir de um soluto sólido, 
selecionando o material de laboratório, as operações a executar, reconhecendo as regras e sinalética de segurança necessárias 
e comunicando os resultados. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas por diluição a partir de uma solução mais concentrada. 
 

• Transformações físicas e químicas 
Distinguir transformações físicas de químicas, através de exemplos. 
Aplicar os conceitos de fusão/solidificação, ebulição/condensação e evaporação na interpretação de situações do dia a dia e 
do ciclo da água, numa perspetiva interdisciplinar. 
Identificar, laboratorialmente e no dia a dia, transformações químicas através da junção de substâncias, por ação mecânica, 
do calor, da luz, e da eletricidade. 
Distinguir, experimentalmente e a partir de informação selecionada, reagentes e produtos da reação e designar uma 
transformação química por reação química, representando-a por “equações” de palavras. 
Justificar, a partir de informação selecionada, a importância da síntese química na produção de novos e melhores materiais, 
de uma forma mais económica e ecológica. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
Observação 

 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

• Propriedades físicas e químicas 
Reconhecer que (a uma dada pressão) a fusão e a ebulição de uma substância ocorrem a uma temperatura bem definida. 
Construir e interpretar tabelas e gráficos temperatura-tempo, identificando temperaturas de fusão e de ebulição de 
substâncias e concluindo sobre os estados físicos a uma dada temperatura. 
Relacionar o ponto de ebulição com a volatilidade das substâncias. 
Compreender o conceito de massa volúmica e efetuar cálculos com base na sua definição. 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, relacionando as grandezas massa volúmica, massa e volume da 
substância, recorrendo à conversão de unidades. 
Determinar, laboratorialmente, massas volúmicas de materiais sólidos (regulares e irregulares) e líquidos usando técnicas 
básicas. 
Constatar, recorrendo a valores tabelados, que o grau de pureza de uma substância pode ser aferido através dos pontos de 
fusão e de ebulição ou da massa volúmica. 
Executar, laboratorialmente, testes químicos simples para detetar água, amido, glicose, dióxido de carbono e oxigénio. 
Justificar, a partir de informação selecionada, a importância das propriedades físico-químicas na análise química e na 
qualidade de vida. 
 

• Separação das substâncias de uma mistura 
Identificar técnicas para separar componentes de misturas homogéneas e heterogéneas e efetuar a separação usando 
técnicas laboratoriais básicas, selecionando o material necessário e comunicando os resultados. 
Pesquisar a aplicação de técnicas de separação necessárias no tratamento de águas para consumo e de efluentes e a sua 
importância para o equilíbrio dos ecossistemas e qualidade de vida, comunicando as conclusões. 
 

Energia 
 

• Fontes de energia e transferências de energia 
Identificar, em situações concretas, sistemas que são fontes ou recetores de energia, indicando o sentido de transferência da 
energia e concluindo que a energia se mantém na globalidade. 
Indicar a unidade SI de energia e fazer conversão de unidades (joule, quilojoule, caloria e quilocaloria). 
Identificar diversos processos de transferência de energia (condução, convecção e radiação) no dia a dia, justificando 
escolhas que promovam uma utilização racional da energia. 
Distinguir fontes de energia renováveis de não renováveis e argumentar sobre as vantagens e desvantagens da sua utilização 
e as respetivas consequências na sustentabilidade da Terra, numa perspetiva interdisciplinar 
Distinguir e interpretar o conceito de temperatura e calor, relacionando-os através de exemplos. 
Definir e identificar situações de equilíbrio térmico. 
Associar a condutividade térmica dos materiais à rapidez com que a energia é transferida e identificar bons e maus 
condutores térmicos. 
Justificar a partir de informação selecionada, critérios usados na construção de uma casa que maximizem o aproveitamento 
de energia recebida e minimizem a energia transferida para o exterior. 
 

Espaço 
 

• Universo e distâncias no Universo 
Descrever a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no Universo, construindo diagramas/mapas, através da 
recolha e sistematização de informação em fontes diversas. 
Identificar as constelações visíveis nos dois hemisférios e compreender a importância da Estrela Polar na orientação no 
hemisfério Norte. 
Explicar o papel da observação e dos instrumentos utilizados na evolução histórica do conhecimento do Universo, através de 
pesquisa e seleção de informação. 
Estabelecer relações entre as estruturas do Universo através da recolha de informação em fontes diversas e apresentar as 
conclusões. 
Descrever a origem e evolução do Universo com base na teoria do Big Bang. 
Indicar o significado de unidade astronómica (ua) e interpretar o significado de ano-luz (a.l.). 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, utilizando as unidades de distância adequadas às várias escalas do 
Universo, designadamente ua e a.l., recorrendo à notação científica e às unidades SI. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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• Sistema Solar 
Localizar a Terra no sistema solar. 
Indicar que as órbitas dos planetas do sistema solar são aproximadamente esféricas, ordenar os planetas de acordo com a 
sua distância ao Sol e 121plica121ica-los quanto à sua constituição e localização relativa. 
Interpretar informação sobre planetas do sistema solar (em tabelas, gráficos, textos, etc.) identificando semelhanças e 
diferenças (constituição, localização, períodos de translação e rotação). 
Compreender o que faz da Terra um planeta com vida, numa perspetiva interdisciplinar. 
Relacionar os períodos de translação dos planetas com a distância ao Sol. 
Construir modelos do sistema solar, usando escalas adequadas e apresentando as vantagens e as limitações desses modelos. 
 

• A Terra, a Lua e as forças gravíticas  
Interpretar fenómenos que ocorrem na Terra como resultado dos movimentos no sistema Sol-Terra-Lua: sucessão dos dias e 
das noites, estações do ano, fases da Lua e eclipses. 
Identificar a Lua como o nosso único satélite natural, indicar o seu período de translação e de rotação e explicar por que 
razão, da Terra, se vê sempre a mesma face da Lua. 
Interpretar a ocorrência de eclipses da Lua (total, parcial, penumbral) e do Sol (total, parcial, anular) a partir de 
representações, indicando a razão da não ocorrência de eclipses todos os meses. 
Medir o comprimento de uma sombra ao longo do dia e traçar um gráfico desse comprimento em função do tempo, 
relacionando esta experiência com os relógios de sol. 
Caracterizar a força gravítica reconhecendo os seus efeitos. 
Representar a força gravítica (ou peso) em diferentes locais da superfície da Terra e concluir que se trata de uma força à 
distância sempre atrativa. 
Distinguir peso e massa de um corpo, relacionando-os a partir de uma atividade experimental, na qual se constrói tabelas e 
gráficos. 
Indicar que a constante de proporcionalidade entre peso e massa depende do planeta e comparar os valores dessa constante 
à superfície da Terra e de outros planetas a partir de informação fornecida. 
Aplicar, em problemas, a proporcionalidade direta entre massa e peso, incluindo a análise gráfica. 
Relacionar a diminuição do peso de um corpo com o aumento da sua distância ao centro da Terra. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Reações Químicas – 46% Aprendizagens de 7º ano – 4% Som – 25% Luz – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Nível 8 e 9 Nível 6 e 7 Nível 3 a 5 Nível 1 e 2 

Conhecimento 

Reações Químicas 
 

• Explicação e representação de reações químicas 
Explicar, recorrendo a evidências experimentais e a simulações, a natureza corpuscular da matéria. 
Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases com base na liberdade de movimentos dos corpúsculos que os 
constituem e na proximidade entre esses corpúsculos. 
Verificar, experimentalmente, que a temperatura de um gás, o volume que ocupa e a sua pressão são grandezas que se 
relacionam entre si, analisando qualitativamente essas relações. 
Descrever a constituição dos átomos, reconhecendo que átomos com igual número de protões são do mesmo elemento 
químico e que se representam por um símbolo químico.  
Definir número atómico (Z) e número de massa (A). 
Concluir qual é a constituição de um certo átomo, partindo dos seus número atómico e número de massa, e relacioná-la com 
a representação simbólica. 
Identificar símbolos de elementos num conjunto representativo de exemplos (H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Aℓ, Si, P, S, 
Cℓ, Ar, K, Ca). 
Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si e definir ião como um corpúsculo que resulta de um átomo ou 
grupo de átomos que perdeu ou ganhou eletrões, concluindo sobre a carga elétrica do ião. 
Relacionar a composição qualitativa e quantitativa de uma substância com a sua fórmula química, associando a fórmula à 
unidade estrutural da substância: átomo, molécula ou grupo de iões.  
Identificar algumas moléculas simples (H2O, CO2, CH4, NH3, O3, H2, O2, N2 e Cℓ2). 
Classificar as substâncias em elementares ou compostas a partir dos elementos constituintes, das fórmulas químicas e, quando 
possível, do nome das substâncias. 
Aferir da existência de iões, através da análise de rótulos de produtos do dia a dia e escrever a fórmula química ou o nome de 
compostos iónicos em contextos diversificados. 
Indicar os nomes e as fórmulas de iões mais comuns (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Aℓ3+, NH4+, Cℓ−, SO42−, NO3−, CO32−, PO43−, OH−, O2−). 
Concluir, recorrendo a modelos representativos de átomos e moléculas, que nas reações químicas há rearranjos dos átomos 
dos reagentes, que conduzem à formação de novas substâncias, mantendo-se o número total de átomos de cada elemento.  
Verificar, através de uma atividade experimental, a Lei da Conservação da Massa, aplicando-a à escrita ou à leitura de equações 
químicas simples, sendo dadas as fórmulas químicas ou os nomes das substâncias envolvidas. 
 

• Tipos de reações químicas 
Identificar os reagentes e os produtos em reações de combustão, distinguindo combustível e comburente, e representar por 
equações químicas as combustões realizadas em atividades laboratoriais. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Concluir, a partir de pesquisa de informação, das consequências para o ambiente da emissão de poluentes provenientes das 
reações de combustão, propondo medidas para minimizar os seus efeitos, comunicando as conclusões. 
Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, as alterações climáticas como um dos grandes problemas ambientais atuais e 
relacioná-las com a poluição do ar resultante do aumento dos gases de efeito de estufa.  
Determinar o carácter químico de soluções aquosas, recorrendo ao uso de indicadores e medidores de pH.  
Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução ácida a uma solução básica ou vice-versa, pesquisando aplicações do 
dia a dia (como, por exemplo, o tratamento da água das piscinas e de aquários), e classificar as reações que ocorrem como 
reações ácido‐base, representando-as por equações químicas.  
Caracterizar reações de precipitação, realizadas em atividades laboratoriais, como reações em que se formam sais pouco 
solúveis em água, representando-as por equações químicas e pesquisando, numa perspetiva interdisciplinar, exemplos em 
contextos reais (formação de estalactites e de estalagmites, de conchas e de corais).  
Pesquisar, numa perspetiva interdisciplinar, sobre a dureza da água de consumo da região onde vive, bem como as 
consequências da utilização das águas duras a nível doméstico e industrial e formas de as tratar, comunicando as conclusões. 
 

• Velocidade das reações químicas 
Interpretar, recorrendo à experimentação, o conceito de velocidade de uma reação química como a rapidez de 
desaparecimento de um reagente ou aparecimento de um produto.  
Interpretar, em situações laboratoriais e do dia a dia, fatores que influenciam a velocidade das reações químicas: concentração 
dos reagentes, temperatura do sistema, estado de divisão dos reagentes sólidos e presença de um catalisador apropriado, 
concluindo sobre formas de controlar a velocidade de uma reação. 

 
Aprendizagens 7.º ano 
 
Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, diluída e saturada, recorrendo a 
exemplos. 
Caracterizar qualitativamente uma solução e determinar a sua concentração em massa. 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, relacionando as grandezas concentração em massa, massa de soluto e 
volume da solução. 
Identificar material e equipamento de laboratório mais comum, regras gerais de segurança e interpretar sinalização de 
segurança em laboratórios. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração, em massa, a partir de um soluto sólido, 
selecionando o material de laboratório, as operações a executar, reconhecendo as regras e sinalética de segurança necessárias 
e comunicando os resultados. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas por diluição a partir de uma solução mais concentrada. 

 
Som 
 

• Produção e propagação do som e ondas 
Concluir, numa atividade laboratorial (como, por exemplo, ondas produzidas na água, numa corda ou numa mola), que uma 
onda resulta da propagação de uma vibração, identificando a amplitude dessa vibração).  
Caracterizar as ondas quanto à sua natureza: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. 
Caracterizar as ondas quanto ao modo de propagação: ondas longitudinais e transversais. 
Compreender que o som é produzido por vibrações de um material, identificando fontes sonoras.  
Reconhecer que o som é uma onda de pressão e necessita de um meio material para se propagar.  
Explicar a propagação do som e analisar tabelas de velocidade do som em diversos materiais (sólidos, líquidos e gases).  
Aplicar os conceitos de amplitude, período e frequência na análise de gráficos que mostrem a periodicidade temporal de uma 
grandeza física associada a um som puro.  
Aplicar os conceitos de amplitude e comprimento de onda na análise de gráficos que mostrem a periodicidade espacial de uma 
grandeza física associada a um som puro. 
Relacionar as grandezas comprimento de onda, período/frequência e velocidade de uma onda e determinar o seu valor. 
 

• Atributos do som e a sua deteção pelo ser humano e fenómenos acústicos    
Relacionar, a partir de atividades experimentais, a intensidade, a altura e o timbre de um som com as características da onda, 
e identificar sons puros.  
Interpretar audiogramas, identificando o nível de intensidade sonora e os limiares de audição e de dor.  
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Conhecer o espetro sonoro e, com base em pesquisa, comunicar aplicações dos ultrassons.  
Identificar fontes de poluição sonora, em ambientes diversos, recorrendo ao uso de sonómetros, e, com base em pesquisa, 
avaliar criticamente as consequências da poluição sonora no ser humano, propondo medidas de prevenção e de proteção.  
Relacionar a reflexão e a absorção do som com o eco e a reverberação, interpretando o uso de certos materiais nas salas de 
espetáculo, a ecolocalização nos animais, o funcionamento do sonar e das ecografias.  
Definir a refração do som pela propagação da onda sonora em diferentes meios, com alteração de direção, devido à mudança 
de velocidades de propagação. 
Concluir que o som refratado é menos intenso do que o som incidente. 
Indicar que os fenómenos de reflexão, absorção e refração do som podem ocorrer simultaneamente. 

 
Luz 
 

• Luz e sua propagação 
Distinguir corpos luminosos de iluminados, concretizando com exemplos da astronomia e do dia a dia.  
Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda (eletromagnética) que não necessita de um meio material para se 
propagar, concluindo, experimentalmente, que se propaga em linha reta.  
Ordenar as principais regiões do espetro eletromagnético, tendo em consideração a energia/ frequência, e identificar algumas 
aplicações das radiações dessas regiões. 
 

• Fenómenos óticos 
Concluir, através de atividades experimentais, que a luz pode sofrer reflexão (especular e difusa), refração e absorção, 

verificando as leis da reflexão e comunicando as conclusões.  

Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da luz e interpretar representações desses fenómenos.  

Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de policromática, associando o arco‐íris à dispersão da luz e justificar o 

fenómeno da dispersão num prisma de vidro com base na refração.  

Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da luz e interpretar representações desses fenómenos.  

Concluir, através de atividades experimentais, sobre as características das imagens em espelhos planos, côncavos e convexos 

e com lentes convergentes e divergentes, analisando os procedimentos e comunicando as conclusões. 

Explicar algumas das aplicações dos fenómenos óticos, nomeadamente objetos e instrumentos que incluam espelhos e lentes. 

Explicar a formação de imagens no olho humano e a utilização de lentes na correção da miopia e da hipermetropia, e analisar, 

através de pesquisa de informação, a evolução da tecnologia associada à correção dos defeitos de visão. 

Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de policromática, associando o arco‐íris à dispersão da luz e justificar o 

fenómeno da dispersão num prisma de vidro com base na refração. 

Justificar a cor de um objeto opaco com o tipo de luz incidente e com a luz visível que ele reflete.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Movimentos na Terra – 34% Eletricidade – 16% Classificação dos materiais – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

Movimentos na Terra 

• Movimentos na Terra 
Compreender movimentos retilíneos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas e unidades do Sistema 
Internacional (SI). 
Distinguir movimento do repouso e concluir que estes conceitos são relativos.  
Definir trajetória de um corpo e 125plica125ica-la em retilínea ou curvilínea. 
Distinguir distância percorrida (espaço percorrido) e deslocamento, em todos os tipos de trajetória. 
Construir gráficos posição-tempo de movimentos retilíneos, a partir de medições de posições e tempos, interpretando-os. 
Interpretar gráficos posição-tempo para trajetórias retilíneas com movimentos realizados no sentido positivo e negativo, 

podendo a origem das posições coincidir ou não com a posição no instante inicial.  

Concluir que um gráfico posição-tempo não contém informação sobre a trajetória de um corpo. 
Aplicar os conceitos de distância percorrida e de rapidez média na análise de movimentos retilíneos do dia a dia. 
Definir rapidez média, indicar a respetiva unidade SI e aplicar a definição em movimentos com trajetórias retilíneas ou 
curvilíneas, incluindo a conversão de unidades. 
Caracterizar a velocidade num dado instante por um vetor, com o sentido do movimento, direção tangente à trajetória e valor, 
que traduz a rapidez com que o corpo se move, e indicar a sua unidade SI. 
Indicar que o valor da velocidade pode ser medido com um velocímetro.  
Classificar movimentos retilíneos no sentido positivo e negativo em uniformes, acelerados ou retardados a partir dos valores 
da velocidade, da sua representação vetorial ou ainda de gráficos velocidade-tempo.  
Concluir que as mudanças da direção da velocidade, sentido ou do seu valor implicam uma variação na velocidade. 
Definir aceleração média, indicar a respetiva unidade SI, e representá-la por um vetor, para movimentos retilíneos com e sem 
inversão de sentido. 
Relacionar para movimentos retilíneos acelerados e retardados, realizados num certo intervalo de tempo, os sentidos dos 
vetores aceleração média e velocidade ao longo desse intervalo. 
Determinar valores da aceleração média, para movimentos retilíneos, a partir de valores de velocidade e intervalos de tempo, 
ou de gráficos velocidade-tempo, e resolver problemas que usem esta grandeza.  
Construir e interpretar gráficos velocidade-tempo para movimentos retilíneos, no sentido positivo e negativo, aplicando o 

conceito de aceleração média. 

Concluir que, num movimento retilíneo acelerado ou retardado, existe aceleração num dado instante, sendo o valor da 
aceleração, se esta for constante, igual ao da aceleração média.  
Distinguir movimentos retilíneos uniformemente variados (acelerados ou retardados), no sentido positivo e negativo, e 
125plica125ica-los em gráficos velocidade-tempo.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Determinar distâncias percorridas usando um gráfico velocidade-tempo para movimentos retilíneos, no sentido positivo e 
negativo, uniformes e uniformemente variados.  
Distinguir, numa travagem de um veículo, tempo de reação de tempo de travagem, indicando os fatores de que depende cada 
um deles.  
Aplicar os conceitos de distâncias de reação, de travagem e de segurança, na interpretação de gráficos velocidade-tempo, 
discutindo os fatores de que dependem. 
 

• Forças e movimentos 
Representar uma força por um vetor, caracterizando-a, e medir a sua intensidade com um dinamómetro, apresentando o 
resultado da medição no SI. 
Compreender, em situações do dia a dia e em atividades laboratoriais, as forças como resultado da interação entre corpos. 
Definir resultante das forças e determinar a sua intensidade em sistemas de forças com a mesma direção (sentidos iguais ou 
opostos) ou com direções perpendiculares.  
Aplicar as leis da dinâmica de Newton na interpretação de situações de movimento e na previsão dos efeitos das forças. 
Interpretar a lei fundamental da dinâmica (2.ª lei de Newton), relacionando a direção e o sentido da resultante das forças e da 
aceleração e identificando a proporcionalidade direta entre os valores destas grandezas.  
Associar a inércia de um corpo à sua massa e concluir que corpos com diferentes massas têm diferentes acelerações sob a ação 
de forças de igual intensidade. 
Concluir, com base na lei fundamental da dinâmica, que a constante de proporcionalidade entre peso e massa é a aceleração 
gravítica e utilizar essa relação no cálculo do peso a partir da massa.  
Aplicar a lei fundamental da dinâmica em movimentos retilíneos (uniformes, uniformemente acelerados ou uniformemente 
retardados).  
Interpretar a lei da inércia (1.ª lei de Newton).  
Justificar a utilização de apoios de cabeça, cintos de segurança, airbags, capacetes e materiais deformáveis nos veículos, com 
base nas leis da dinâmica. 
Explicar a importância da existência de atrito no movimento e a necessidade de o controlar em variadas situações, através de 
exemplos práticos, e comunicar as conclusões e respetiva fundamentação. 
Definir a força de atrito como a força que se opõe ao deslizamento ou à tendência para esse movimento, que resulta da 
interação do corpo com a superfície em contacto, e representá-la por um vetor num deslizamento.  
Dar exemplos de situações do dia a dia em que se manifestam forças de atrito, avaliar se são úteis ou prejudiciais, assim como 
o uso de superfícies rugosas ou superfícies polidas e lubrificadas, justificando a obrigatoriedade da utilização de pneus em 
bom estado.  
Interpretar e analisar regras de segurança rodoviária, justificando-as com base na aplicação de forças e seus efeitos, e 
comunicando os seus raciocínios. 
Concluir que um corpo em movimento no ar está sujeito a uma força de resistência que se opõe ao movimento. 
 

• Forças, movimentos e energia 
Analisar diversas formas de energia usadas no dia a dia, a partir dos dois tipos fundamentais de energia: potencial e cinética.  
Concluir sobre transformações de energia potencial gravítica em cinética, e vice-versa, no movimento de um corpo sobre a 
ação da força gravítica.   
Indicar de que fatores depende a energia cinética de um corpo e estabelecer relações entre valores dessa grandeza para corpos 
com igual massa e diferente velocidade ou com igual velocidade e diferente massa.  
Indicar de que fatores depende a energia potencial gravítica de um corpo e estabelecer relações entre valores dessa grandeza 
para corpos com igual massa colocados a alturas diferentes do solo ou colocados a igual altura e com massas diferentes.  
Concluir que é possível transferir energia entre sistemas através da atuação de forças. 
Identificar os tipos fundamentais de energia de um corpo ao longo da sua trajetória, quando é deixado cair ou quando é lançado 
para cima na vertical, relacionar os respetivos valores e concluir que o aumento de um tipo de energia se faz à custa da 
diminuição de outro (transformação da energia potencial gravítica em cinética e vice-versa), sendo a soma das duas energias 
constante (energia mecânica), se se desprezar a resistência do ar. 
Concluir que é possível transferir energia entre sistemas através da atuação de forças e designar esse processo de 
transferência de energia por trabalho. 
 

• Forças e fluidos 
Verificar, experimentalmente, a Lei de Arquimedes, aplicando-a na interpretação de situações de flutuação ou de afundamento. 
Concluir, com base nas leis de Newton, que existe uma força vertical dirigida para cima sobre um corpo quando este flutua 
num fluido (impulsão) e medir o valor registado num dinamómetro quando um corpo nele suspenso é imerso num líquido.  
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Determinar a intensidade da impulsão a partir da massa ou do volume de líquido deslocado (usando a definição de massa 
volúmica) quando um corpo é nele imerso.  
Relacionar as intensidades do peso e da impulsão em situações de flutuação ou de afundamento de um corpo.  
Identificar os fatores de que depende a intensidade da impulsão e interpretar situações de flutuação ou de afundamento com 
base nesses fatores. 

 

Eletricidade 

• Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 
Planificar e montar circuitos elétricos simples, esquematizando-os.  
Medir grandezas físicas elétricas (tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência e energia) recorrendo a 
aparelhos de medição e usando as unidades apropriadas, verificando como varia a tensão e a corrente elétrica nas associações 
em série e em paralelo.  
Relacionar correntes elétricas em diversos pontos e tensões elétricas em circuitos simples e avaliar a associação de recetores 
em série e em paralelo.  
Verificar, experimentalmente, os efeitos químico, térmico e magnético da corrente elétrica e identificar aplicações desses 
efeitos.  
Comparar potências de aparelhos elétricos, explicando o significado dessa comparação e avaliando as implicações em termos 
energéticos.  
Justificar regras básicas de segurança na utilização e montagem de circuitos elétricos, comunicando os seus raciocínios. 
Concluir que, para uma tensão constante, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência do condutor. 
Enunciar a lei de Ohm e 127plica-la, identificando condutores óhmicos e não óhmicos.  
 

Classificação dos materiais 
 

• Estrutura atómica 
Identificar os marcos históricos do modelo atómico, caracterizando o modelo atual. 
Definir número atómico (Z) e número de massa (A). 
Concluir qual é a constituição de um certo átomo, partindo dos seus número atómico e número de massa, e relacioná-la com 
a representação simbólica. 
Relacionar a constituição de átomos e seus isótopos e de iões monoatómicos com simbologia própria e interpretar a carga dos 
iões. 
Explicar o que é um isótopo e interpretar o contributo dos vários isótopos para o valor da massa atómica relativa do elemento 
químico correspondente. 
Interpretar o significado de massa atómica relativa média e calcular o seu valor a partir de massas atómicas isotópicas, 
justificando a proximidade do seu valor com a massa do isótopo mais abundante. 
Prever a distribuição eletrónica de átomos e iões monoatómicos de elementos (Z ≤ 20), identificando os eletrões de valência.  
Indicar que os eletrões de um átomo não têm, em geral, a mesma energia e que só determinados valores de energia são 
possíveis. 
 

• Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 
Relacionar a distribuição eletrónica dos átomos dos elementos com a sua posição na TP.  
Localizar na TP os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 e explicar a semelhança das propriedades químicas das substâncias 
elementares do mesmo grupo.  
Determinar o grupo e o período de elementos químicos (Z ≤ 20) a partir do seu valor de Z ou conhecendo o número de eletrões 
de valência e o nível de energia em que estes se encontram. 
Justificar, recorrendo à Tabela Periódica, a formação de iões estáveis a partir de elementos químicos dos grupos 1 (lítio, sódio 
e potássio), 2 (magnésio e cálcio), 16 (oxigénio e enxofre) e 17 (flúor e cloro). 
Distinguir metais de não metais com base na análise, realizada em atividade laboratorial, de algumas propriedades físicas e 
químicas de diferentes substâncias elementares. 
Identificar, com base em pesquisa e numa perspetiva interdisciplinar, a proporção dos elementos químicos presentes no corpo 
humano, avaliando o papel de certos elementos para a vida, comunicando os resultados. 
 

• Ligação química 
Identificar os vários tipos de ligação química e relacioná-los com certas classes de materiais: substâncias moleculares e 
covalentes (diamante, grafite e grafeno), compostos iónicos e metais.  
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Indicar que os átomos estabelecem ligações químicas entre si formando moléculas (com dois ou mais átomos) ou redes de 
átomos. 
Associar a ligação covalente à partilha de pares de eletrões entre átomos e distinguir ligações covalentes simples, duplas e 
triplas. 
Representar as ligações covalentes entre átomos de elementos químicos não metálicos usando a notação de Lewis e a regra 
do octeto. 
Associar a ligação covalente à ligação entre átomos de não metais quando estes formam moléculas ou redes covalentes, 
originando, respetivamente, substâncias moleculares e substâncias covalentes. 
Dar exemplos de substâncias covalentes e de redes covalentes de substâncias elementares com estruturas e propriedades 
diferentes (diamante, grafite e grafenos). 
Associar ligação iónica à ligação entre iões de cargas opostas, originando sustâncias formadas por redes de iões. 
Associar ligação metálica à ligação que se estabelece nas redes de átomos de metais em que há partilha de eletrões de valência 
deslocalizados. 
Identificar o carbono como um elemento químico que entra na composição dos seres vivos, existindo nestes uma grande 
variedade de substâncias onde há ligações covalentes entre o carbono e elementos como o hidrogénio, o oxigénio e o 
nitrogénio. 
Identificar hidrocarbonetos saturados e insaturados simples, atendendo ao número de átomos e ligações envolvidas.  
Avaliar, com base em pesquisa, a contribuição da Química na produção e aplicação de materiais inovadores para a melhoria 
da qualidade de vida, sustentabilidade económica e ambiental, recorrendo a debates. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICA E QUÍMICA A – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Elementos Químicos e sua Organização – 22% Propriedades e Transformações da Matéria – 28% Energia e sua conservação – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

Elementos Químicos e sua Organização 
 
• Massa e tamanho dos átomos 

Descrever a constituição dos átomos utilizando os conceitos de número de massa, número atómico e isótopos.  
Interpretar a escala atómica recorrendo a exemplos da microscopia de alta resolução e da nanotecnologia, comparando-a com 
outras estruturas da natureza.  
Definir a unidade de massa atómica e interpretar o significado de massa atómica relativa média.  
Calcular o valor da massa atómica relativa média a partir das massas isotópicas, justificando a proximidade do seu valor com 
a massa do isótopo mais abundante. 
Relacionar o número de entidades com a quantidade de matéria, identificando a constante de Avogadro como constante de 
proporcionalidade.  
Relacionar a massa de uma amostra e a quantidade de matéria com a massa molar.  
Resolver exercícios e problemas envolvendo cálculos numéricos sobre composições de misturas em diversas unidades, 
relacionando as grandezas massa, quantidade de matéria, número de partículas, fração molar e fração mássica. 
Resolver, experimentalmente, problemas de medição de massas e de volumes, selecionando os instrumentos de medição mais 
adequados, apresentando os resultados atendendo à incerteza de leitura e ao número adequado de algarismos significativos. 
 
• Energia dos eletrões nos átomos 

Relacionar as energias dos fotões correspondentes às zonas mais comuns do espetro eletromagnético e essas energias com a 
frequência da luz.  
Interpretar os espetros de emissão do átomo de hidrogénio a partir da quantização da energia e da transição entre níveis 
eletrónicos e generalizar para qualquer átomo. 
Identificar as duas ideias fundamentais do modelo atómico de Bohr que prevalecem no modelo da nuvem eletrónica. 
Associar cada série espetral do átomo de hidrogénio a transições eletrónicas com emissão de radiação nas zonas do 
ultravioleta, visível e infravermelho. 
Comparar os espetros de absorção e emissão de vários elementos químicos, concluindo que são característicos de cada 
elemento.  
Explicar, a partir de informação selecionada, algumas aplicações da espetroscopia atómica (por exemplo, identificação de 
elementos químicos nas estrelas, determinação de quantidades vestigiais em química forense).  
Identificar, experimentalmente, elementos químicos em amostras desconhecidas de vários sais, usando testes de chama, 
comunicando as conclusões. 
Reconhecer que nos átomos poli-eletrónicos, para além da atração entre os eletrões e o núcleo que diminui a energia dos 
eletrões, existe a repulsão entre os eletrões que aumenta a sua energia. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Interpretar o modelo da nuvem eletrónica.  
Interpretar valores de energia de remoção eletrónica com base nos níveis e subníveis de energia.  
Concluir, a partir de valores de energia de remoção eletrónica, obtidas por espetroscopia fotoeletrónica, que átomos de 
elementos diferentes têm valores diferentes da energia dos eletrões. 
Compreender que as orbitais s, p e d e as suas representações gráficas são distribuições probabilísticas; reconhecendo que as 
orbitais de um mesmo subnível são degeneradas.  
Identificar as orbitais atómicas s, p e d, com base em representações da densidade eletrónica que lhes esta associada e 
distingui-las quanto ao número e a forma. 
Estabelecer a configuração eletrónica de átomos de elementos até Z =23, utilizando a notação s p d, atendendo ao Princípio da 
Construção, ao Princípio da Exclusão de Pauli e à maximização do número de eletrões desemparelhados em orbitais 
degeneradas. 
 
• Tabela Periódica 

Pesquisar o contributo dos vários cientistas para a construção da Tabela Periódica atual, comunicando as conclusões.  
Interpretar a organização da Tabela Periódica com base nas configurações eletrónicas dos elementos. 
Interpretar a energia de ionização e o raio atómico dos elementos representativos como propriedades periódicas, 
relacionando-as com as respetivas configurações eletrónicas, bem como com base nas suas posições relativas na tabela 
periódica. 
Interpretar a periodicidade das propriedades dos elementos químicos na Tabela Periódica e explicar a tendência de formação 
de iões de metais e não-metais. 
Interpretar a baixa reatividade dos gases nobres, relacionando-a com a estrutura eletrónica destes elementos.  
Interpretar a reatividade de metais alcalinos e alcalinoterrosos, bem como halogéneos, ao longo do grupo. 
Distinguir entre propriedades de um elemento e propriedades da(s) substância(s) elementar(es) correspondentes. 
Determinar, experimentalmente, a densidade relativa de metais por picnometria, avaliando os procedimentos, interpretando 
e comunicando os resultados. 
 

Propriedades e Transformações da Matéria 
 
• Ligação química 

Compreender que a formação de ligações químicas é um processo que aumenta a estabilidade de um sistema de dois ou mais 
átomos, interpretando-a em termos de forças de atração e de repulsão no sistema núcleos-eletrões.  
Interpretar os gráficos de energia em função da distância internuclear de moléculas diatómicas. 
Distinguir os vários tipos de ligação química: covalente, iónica e metálica, recorrendo a exemplos. 
Explicar a ligação química com base no modelo de Lewis. 
Representar, com base na regra do octeto, as fórmulas de estrutura de Lewis de algumas moléculas, interpretando a ocorrência 
de ligações covalentes simples, duplas ou triplas.  
Relacionar o parâmetro ângulo de ligação nas moléculas com base no modelo da repulsão dos pares de eletrões de valência. 
Prever a geometria das moléculas com base na repulsão dos pares de eletrões da camada de valência. 
Interpretar e relacionar os parâmetros de ligação, energia e comprimento, para ligações entre átomos dos mesmos elementos.  
Prever a relação entre as energias de ligação ou os comprimentos de ligação em moléculas semelhantes, com base na variação 
das propriedades periódicas dos elementos envolvidos nas ligações químicas. 
Identificar ligações polares e apolares com base no tipo de átomos envolvidos na ligação e prever a polaridade de moléculas 
simples. 
Identificar hidrocarbonetos saturados, insaturados e haloalcanos. 
Identificar, com base em informação selecionada, grupos funcionais (álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas) 
em moléculas orgânicas, biomoléculas e fármacos, a partir das suas fórmulas de estrutura.  
Interpretar as forças de Van der Waals e ligações de hidrogénio em interações intermoleculares, discutindo as suas 
implicações na estrutura e propriedades da matéria e a sua importância em sistemas biológicos. 
 
• Gases e dispersões 

Compreender o conceito de volume molar de gases a partir da lei de Avogadro e concluir que este só depende da pressão e 
temperatura e não do gás em concreto. 
Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de massa, massa molar, fração molar, fração mássica, volume molar e massa 
volúmica de gases, explicando as estratégias de resolução.  
Pesquisar a composição da troposfera terrestre e identificar os gases poluentes e suas fontes, designadamente os gases que 
provocam efeitos de estufa, investigando e comunicando alternativas para minorar as fontes de poluição. 
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Determinar a composição quantitativa de soluções aquosas e gasosas (como, por exemplo, a atmosfera terrestre), em 
concentração, concentração em massa, fração molar, fração mássica, percentagem em massa e em volume e partes por milhão, 
e estabelecer correspondências adequadas. 
Resolver problemas envolvendo cálculos numéricos sobre a composição quantitativa de soluções aquosas e gasosas, 
exprimindo-a nas principais unidades, explicando as estratégias de resolução.  
Preparar soluções aquosas a partir de solutos sólidos e por diluição, avaliando procedimentos e comunicando os resultados. 
 
• Transformações químicas 

Interpretar as reações químicas em termos de quebra e formação de ligações.  
Explicar, no contexto de uma reação química, o que é um processo exotérmico e endotérmico.  
Designar a variação de energia entre reagentes e produtos como entalpia, interpretar o seu sinal e reconhecer que a pressão 
constante a variação de entalpia é igual ao calor trocado com o exterior.  
Relacionar a variação de entalpia com as energias de ligação de reagentes e de produtos.  
Identificar a luz como fonte de energia das reações fotoquímicas e distinguir fotodissociação e fotoionização, recorrendo à 
representação simbólica destes fenómenos. 
Interpretar fenómenos de fotodissociação e fotoionização na atmosfera terrestre envolvendo O2, O3, e N2 relacionando-os com 
a energia da radiação envolvida e com a estabilidade destas moléculas. 
Investigar experimentalmente o efeito da luz sobre o cloreto de prata.  
Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os papéis do ozono na troposfera e na estratosfera, interpretando a 
formação e destruição do ozono estratosférico e comunicando as suas conclusões. 
Explicar a formação dos radicais livres a partir dos clorofluorocarbonetos (CFC) tirando conclusões sobre a sua estabilidade 
na troposfera e efeitos sobre o ozono estratosférico. 
Relacionar a elevada reatividade dos radicais livres com a particularidade de serem espécies que possuem eletrões 
desemparelhados e explicita alguns dos seus efeitos na atmosfera e sobre os seres vivos, por exemplo o envelhecimento. 
 

Energia e sua conservação 
 
• Energia e movimentos 

Compreender as transformações de energia num sistema mecânico redutível ao seu centro de massa, em resultado da 
interação com outros sistemas.  
Estabelecer experimentalmente a relação entre a variação de energia cinética e a distância percorrida por um corpo, sujeito a 
um sistema de forças de resultante constante, usando processos de medição e de tratamento estatístico de dados.  
Interpretar as transferências de energia como trabalho em sistemas mecânicos, e os conceitos de força conservativa 
(aplicando o conceito de energia potencial gravítica) e de força não conservativa (aplicando o conceito de energia mecânica).  
Identificar trabalho como uma medida da energia transferida entre sistemas por ação de forças e calcular o trabalho realizado 
por uma força constante em movimentos retilíneos, qualquer que seja a direção dessa força, indicando quando e máximo. 
Enunciar e aplicar o Teorema da Energia Cinética. 
Analisar situações do quotidiano sob o ponto de vista da conservação ou da variação da energia mecânica, identificando 
transformações de energia e transferências de energia.  
Relacionar a variação de energia mecânica com o trabalho realizado pelas forças não conservativas e aplicar esta relação na 
resolução de problemas. 
Investigar, experimentalmente, o movimento vertical de queda e de ressalto de uma bola, com base em considerações 
energéticas, avaliando os resultados, tendo em conta as previsões do modelo teórico, e comunicando as conclusões.  
Aplicar, na resolução de problemas, a relação entre os trabalhos da resultante das forças, do peso e das forças não 
conservativas e as variações de energia cinética, potencial gravítica e mecânica, descrevendo procedimentos, argumentos e 
raciocínios, explicando as soluções encontradas. 
 
• Energia e fenómenos elétricos 

Interpretar o significado das grandezas: corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica.  
Montar circuitos elétricos, associando componentes elétricos em série e em paralelo, e, a partir de medições, caracterizá-los 
quanto à corrente elétrica que os percorrem, à diferença de potencial elétrico aos seus terminais, bem como resistência elétrica 
dos recetores.  
Compreender a função e as características de um gerador e determinar as características de uma pilha numa atividade 
experimental.  
Interpretar a dependência da resistência elétrica de um condutor filiforme com a resistividade, característica do material que 
o constitui, e com as suas características geométricas (comprimento e área da secção reta). 
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Aplicar, na resolução de problemas, a conservação da energia num circuito elétrico, tendo em conta o efeito Joule, descrevendo 
procedimentos, argumentos e raciocínios, explicando as soluções encontradas.  
Avaliar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, como a energia elétrica e as suas diversas aplicações são vitais na sociedade 
actual e as repercussões a nível social, económico, político e ambiental. 
 
• Energia, fenómenos térmicos e radiação 

Compreender os processos e os mecanismos de transferências de energia em sistemas termodinâmicos.   
Identificar um sistema termodinâmico como aquele em que se tem em conta a sua energia interna. 
Indicar que a temperatura é uma propriedade que determina se um sistema está ou não em equilíbrio térmico com outros e 
que o aumento de temperatura de um sistema implica, em geral, um aumento da energia cinética das suas partículas. 
Identificar calor como a energia transferida espontaneamente entre sistemas a diferentes temperaturas. 
Distinguir, na transferência de energia por calor, a radiação – transferência de energia através da propagação de luz, sem haver 
contacto entre os sistemas – da condução e da convecção que exigem contacto entre sistemas. 
Associar a condutividade térmica a taxa temporal de transferência de energia como calor por condução, distinguindo materiais 
bons e maus condutores do calor. 
Explicitar que todos os corpos emitem radiação e que à temperatura ambiente emitem predominantemente no infravermelho, 
dando exemplos de aplicação. 
Aplicar, na resolução de problemas, a Primeira Lei da Termodinâmica, descrevendo argumentos e raciocínios, explicando as 
soluções encontradas, enquadrando as descobertas científicas que levaram à sua formulação no contexto histórico, social e 
político.  
Explicar fenómenos do dia a dia utilizando balanços energéticos.  
Aplicar, na resolução de problemas de balanços energéticos, os conceitos de capacidade térmica mássica e de variação de 
entalpia mássica de transição de fase, descrevendo argumentos e raciocínios, explicando as soluções encontradas.  
Determinar, experimentalmente, a capacidade térmica mássica de um material e a variação de entalpia mássica de fusão do 
gelo, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Investigar, experimentalmente, a influência da irradiância e da diferença de potencial elétrico na potência elétrica fornecida 
por um painel fotovoltaico, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Dimensionar a área de um sistema fotovoltaico conhecida a irradiância solar média no local de instalação, o número médio de 
horas de luz solar por dia, o rendimento e a potência a debitar. 
Interpretar o funcionamento de um coletor solar e identificar as suas aplicações. 
Explicitar que os processos que ocorrem espontaneamente na Natureza se dão sempre no sentido da diminuição da energia 
útil.  
Compreender o rendimento de um processo, interpretando a degradação de energia com base na Segunda Lei da 
Termodinâmica, percebendo a responsabilidade individual e coletiva na utilização sustentável de recursos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICA E QUÍMICA A – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Mecânica – 28 % Ondas e Eletromagnetismo – 20% Equilíbrio Químico – 28 % 
Reações em Sistemas Aquosos – 

20% 
Aprendizagens de 10º ano – 

4% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

Mecânica 
 
• Tempo, posição, velocidade e aceleração 

Analisar movimentos retilíneos reais, utilizando equipamento de recolha de dados sobre a posição de um corpo, associando a 
posição a um determinado referencial.  
Interpretar o carácter vetorial da velocidade e representar a velocidade em trajetórias retilíneas e curvilíneas.  
Interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo de movimentos retilíneos reais, classificando os movimentos em 
uniformes, acelerados ou retardados.  
Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de deslocamento, velocidade média, velocidade e aceleração, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os processos analíticos e gráficos utilizados. 
 
• Interações e seus efeitos 

Associar o conceito de força a uma interação entre dois corpos e identificar as quatro interações fundamentais na Natureza, 
associando-as às ordens de grandeza dos respetivos alcances e intensidades relativas.  
Analisar a ação de forças, prevendo os seus efeitos sobre a velocidade em movimentos curvilíneos e retilíneos (acelerados e 
retardados), relacionando esses efeitos com a aceleração.  
Aplicar, na resolução de problemas, as Leis de Newton e a Lei da Gravitação Universal, enquadrando as descobertas científicas 
no contexto histórico e social, explicando as estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma 
conclusão.  
Determinar, experimentalmente, a aceleração da gravidade num movimento de queda livre, investigando se depende da massa 
dos corpos, avaliando procedimentos e comunicando os resultados. 

 

• Forças e movimentos 

Interpretar e caracterizar movimentos retilíneos (uniformes, uniformemente variados e variados) e circulares uniformes, 
tendo em conta a resultante das forças e as condições iniciais.  
Investigar, experimentalmente, o movimento de um corpo quando sujeito a uma resultante de forças não nula e nula, 
formulando hipóteses, avaliando procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Relacionar, experimentalmente, a velocidade e o deslocamento num movimento uniformemente variado, determinando a 
aceleração e a resultante das forças, avaliando procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Resolver problemas de movimentos retilíneos (queda livre, plano inclinado e queda com efeito de resistência do ar não 
desprezável) e circular uniforme, aplicando abordagens analíticas e gráficas, mobilizando as Leis de Newton, explicando as 
estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei da Gravitação Universal e a Lei Fundamental da Dinâmica ao movimento circular e 
uniforme de satélites. Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os avanços tecnológicos na exploração espacial. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 

Ondas e Eletromagnetismo 
 
• Sinais e Ondas 

Interpretar e caracterizar fenómenos ondulatórios, salientando as ondas periódicas, distinguindo ondas transversais de 
longitudinais e ondas mecânicas de eletromagnéticas.  
Relacionar frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação, explicitando que a frequência de vibração não se 
altera e depende apenas da frequência da fonte.  
Concluir, experimentalmente, sobre as características de sons a partir da observação de sinais elétricos resultantes da 
conversão de sinais sonoros, explicando os procedimentos e os resultados, utilizando linguagem científica adequada.  
Identificar o som como uma onda de pressão.  
Determinar, experimentalmente, a velocidade de propagação de um sinal sonoro, identificando fontes de erro, sugerindo 
melhorias na atividade laboratorial e propondo procedimentos alternativos.  
Aplicar, na resolução de problemas, as periodicidades espacial e temporal de uma onda e a descrição gráfica de um sinal 
harmónico, explicando as estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 
 
• Eletromagnetismo e ondas eletromagnéticas 

Identificar as origens do campo elétrico e do campo magnético, caracterizando-os através das linhas de campo observadas 
experimentalmente.  
Relacionar, qualitativamente, os campos elétrico e magnético com as forças elétrica sobre uma carga pontual e magnética 
sobre um íman, respetivamente.  
Investigar os contributos dos trabalhos de Oersted, Faraday, Maxwell e Hertz para o eletromagnetismo, analisando o seu papel 
na construção do conhecimento científico, e comunicando as conclusões. 
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei de Faraday, interpretando aplicações da indução eletromagnética, explicando as 
estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 
Investigar, experimentalmente, os fenómenos de reflexão, refração, reflexão total e difração da luz, determinando o índice de 
refração de um meio e o comprimento de onda da luz num laser.  
Aplicar, na resolução de problemas, as Leis da Reflexão e da Refração da luz, explicando as estratégias de resolução e os 
raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Interpretar o papel do conhecimento sobre fenómenos ondulatórios no desenvolvimento de produtos tecnológicos. 
Fundamentar a utilização das ondas eletromagnéticas nas comunicações e no conhecimento do Universo, integrando aspetos 
que evidenciem o carácter provisório do conhecimento científico e reconhecendo problemas em aberto. 
 

Equilíbrio Químico 
 
• Aspetos quantitativos das reações químicas 

Interpretar o significado das equações químicas em termos de quantidade de matéria.  
Compreender o conceito de reagente limitante numa reação química, usando exemplos simples da realidade industrial.  
Resolver problemas envolvendo a estequiometria de uma reação, incluindo o cálculo do rendimento, explicando as estratégias 
de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Determinar, experimentalmente, o rendimento na síntese de um composto, avaliando os resultados obtidos.  
Comparar reações químicas do ponto de vista da química verde, avaliando as implicações na sustentabilidade social, 
económica e ambiental. 
 
• Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas 

Aplicar, na resolução de problemas, o conceito de equilíbrio químico em sistemas homogéneos, incluindo a análise de gráficos, 
a escrita de expressões matemáticas que traduzam a constante de equilíbrio e a relação entre a constante de equilíbrio e a 
extensão de uma reação, explicando as estratégias de resolução.  
Relacionar as constantes de equilíbrio das reações direta e inversa.  
Prever o sentido da evolução de um sistema químico homogéneo quando o estado de equilíbrio é perturbado (variações de 
pressão em sistemas gasosos, de temperatura e de concentração), com base no Princípio de Le Châtelier.  
Prever o sentido da evolução de um sistema químico homogéneo por comparação entre o quociente da reação e a constante 
de equilíbrio.  
Investigar, experimentalmente, alterações de equilíbrios químicos em sistemas aquosos por variação da concentração de 
reagentes e produtos, formulando hipóteses, avaliando procedimentos e comunicando os resultados.  
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Aplicar o Princípio de Le Châtelier à síntese do amoníaco e a outros processos industriais e justificar aspetos de compromisso 
relacionados com temperatura, pressão e uso de catalisadores. 
 
• Reações ácido-base 

Identificar marcos históricos importantes na interpretação de fenómenos ácido-base, culminando na definição de ácido e base 
de acordo com Brönsted e Lowry.  
Caracterizar a autoionização da água, relacionando-a com o produto iónico da água.  
Relacionar as concentrações dos iões H3O+ e OH−, bem como o pH com aquelas concentrações em soluções aquosas, e, 
determinar o pH de soluções de ácidos (ou bases) fortes.  
Interpretar reações ácido-base de acordo com Brönsted e Lowry, explicando o que é um par conjugado ácido-base.  
Relacionar as concentrações de equilíbrio das espécies químicas envolvidas na ionização de ácidos monopróticos fracos (ou 
de bases) com o pH e a constante de acidez (ou basicidade), tendo em consideração a estequiometria da reação.  
Planear e realizar uma titulação ácido-base, interpretando o significado de neutralização e de ponto de equivalência.  
Avaliar o carácter ácido, básico ou neutro de soluções aquosas de sais com base nos valores das constantes de acidez ou de 
basicidade dos iões do sal em solução.  
Interpretar a acidez da chuva normal e a formação de chuvas ácidas, explicando algumas das suas consequências ambientais. 
Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, formas de minimizar a chuva ácida, a nível pessoal, social e industrial, e 
comunicar as conclusões. 
 

Reações em sistemas aquosos 
 
• Reações de oxidação-redução 

Interpretar reações de oxidação-redução, escrevendo as equações das semirreações, identificando as espécies químicas 
oxidada (redutor) e reduzida (oxidante), utilizando o conceito de número de oxidação.  
Organizar uma série eletroquímica a partir da realização laboratorial de reações entre metais e soluções aquosas de sais 
contendo catiões de outros metais, avaliando os procedimentos e comunicando os resultados.  
Comparar o poder redutor de alguns metais e prever se uma reação de oxidação-redução ocorre usando uma série 
eletroquímica adequada, interpretando a corrosão dos metais como um processo de oxidação-redução.  
Relacionar os fenómenos de oxidação-redução com a necessidade de proteção de estruturas metálicas, fixas ou móveis 
(pontes, navios, caminhos de ferro, etc.). 
 
• Soluções e equilíbrio de solubilidade 

Relacionar as características das águas (naturais ou tratadas), enquanto soluções aquosas, com a dissolução de sais e do 
dióxido de carbono da atmosfera numa perspetiva transversal da importância da água no planeta e no desenvolvimento da 
sociedade humana.  
Interpretar equilíbrios de solubilidade, relacionando a solubilidade com a constante de produto de solubilidade.  
Avaliar se há formação de um precipitado, com base nas concentrações de iões presentes em solução e nos valores de produtos 
de solubilidade, classificando as soluções de um dado soluto em não saturadas, saturadas e sobressaturadas.  
Investigar, experimentalmente, o efeito da temperatura na solubilidade de um soluto sólido em água, formulando hipóteses, 
controlando variáveis e avaliando os resultados.  
Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito do ião-comum na solubilidade de sais em água.  
Pesquisar sobre a dureza total da água e processos para a minimizar e sobre a utilização de reações de precipitação na remoção 
de poluentes da água, e comunicar as conclusões. 
 

Aprendizagens de 10º ano 
 
Aprendizagens específicas do 10º ano elencadas nos temas: Energia dos eletrões nos átomos, Tabela Periódica, Ligação 
Química, Transformações Químicas, Energia e fenómenos elétricos e Energia, fenómenos térmicos e radiação do 10º ano.  
As aprendizagens do 10º ano elencadas nos restantes temas: Massa e tamanho dos átomos, Gases e Dispersões e Energia e 
movimentos assumem a ponderação do domínio do 11º ano no qual essas aprendizagens aparecem interligadas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICA – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Mecânica – 50 % Campos de Forças – 30% Física Moderna – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

Mecânica 
 
• Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões 

Interpretar os conceitos de posição, velocidade e aceleração em movimentos a duas dimensões, recorrendo a situações reais 
e a simulações, e aplicar aqueles conceitos na resolução de problemas. 
Decompor, geometricamente, a aceleração nas suas componentes normal e tangencial, explicar o seu significado e determinar, 
analiticamente, essas componentes, em movimentos a duas dimensões.  
Aplicar, na resolução de problemas ligados a situações reais, as equações paramétricas do movimento de uma partícula sujeita 
à ação de forças de resultante constante com direção diferente da velocidade inicial, explicando as estratégias de resolução e 
os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Planear e realizar uma experiência para determinar a relação entre o alcance e a velocidade inicial de um projétil lançado 
horizontalmente, formulando hipóteses, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as 
conclusões.  
Investigar, experimentalmente, as relações entre as forças de atrito, estático e cinético, os materiais em contacto, a reação 
normal e a área de superfície em contacto, interpretando os resultados, identificando fontes de erro, comunicando as 
conclusões e sugerindo melhorias na atividade experimental.  
Aplicar, na resolução de problemas, considerações energéticas e a Segunda Lei de Newton (referenciais fixo e ligado à 
partícula), a situações que envolvam movimentos (retilíneos e circulares) de corpos com ligações, explicando as estratégias 
de resolução e avaliando-as.  
Interpretar exemplos do dia a dia (segurança rodoviária, movimento de foguetes, desporto, montanha-russa, roda gigante, 
relevé das estradas, entre outros) com base nas leis de Newton e em considerações energéticas. 
 
• Centro de massa e momento linear de sistemas de partículas 

Determinar a posição do centro de massa de um sistema de partículas e caracterizar a velocidade e a aceleração do centro de 
massa conhecida a sua posição em função do tempo.  
Aplicar a Segunda Lei de Newton para um sistema de partículas a situações do dia a dia que envolvam a análise da intensidade 
da resultante das forças numa colisão em função do tempo de duração da mesma (exemplos: airbags, colchões nos saltos dos 
desportistas, entre outros).  
Investigar, experimentalmente, a conservação do momento linear em colisões a uma dimensão, analisando-as na perspetiva 
energética, formulando hipóteses, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
 
• Fluidos 

Interpretar os conceitos de pressão e de força de pressão em situações que envolvam gases e líquidos em equilíbrio.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Aplicar, na resolução de problemas, a Lei Fundamental da Hidrostática à análise de líquidos em equilíbrio, explicando o 
funcionamento de barómetros e manómetros. 
Aplicar a Lei de Arquimedes à análise de situações concretas de equilíbrio de corpos flutuantes, de corpos submersos e de 
corpos que podem flutuar ou submergir (como os submarinos).  
Determinar, experimentalmente, o coeficiente de viscosidade de um líquido, a partir da velocidade terminal de um corpo em 
queda no seu seio, analisando o método e os procedimentos, confrontando os resultados com os de outros grupos e 
sistematizando as conclusões. 
 

Campos de Forças 
 
• Campo gravítico e campo elétrico 

Interpretar as interações entre massas e entre cargas elétricas através das grandezas campo gravítico e campo elétrico, 
respetivamente, caracterizando esses campos através das linhas de campo.  
Interpretar a expressão do campo gravítico criado por uma massa pontual.  
Compreender a evolução histórica do conhecimento científico ligada à formulação da Lei da Gravitação Universal, 
interpretando o papel das Leis de Kepler.  
Aplicar a conservação da energia mecânica no campo gravítico para determinar a velocidade de escape, relacionando-a com 
existência de atmosfera nos planetas.  
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei de Coulomb, explicando as estratégias de resolução.  
Caracterizar o campo elétrico criado por uma carga pontual num ponto, identificando a relação entre a distância à carga e o 
módulo do campo.  
Conceber, em grupo, uma experiência para o estudo de um campo elétrico e respetivas superfícies equipotenciais, criado por 
duas placas planas e paralelas, formulando hipóteses, analisando procedimentos, confrontando os resultados com os de outros 
grupos e sistematizando conclusões.  
Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de energia potencial elétrica e de potencial elétrico, caracterizando 
movimentos de cargas elétricas num campo elétrico uniforme.  
Criar, com base em pesquisa sobre circuitos RC, um relógio logarítmico e, recorrendo às tecnologias digitais, explicar o seu 
funcionamento, a metodologia utilizada e os resultados obtidos. 
 
• Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento 

Caracterizar as forças exercidas por um campo magnético uniforme sobre cargas elétricas em movimento, concluindo sobre 
os movimentos dessas cargas.  
Interpretar o funcionamento do espectrómetro de massa com base na caracterização das forças exercidas sobre cargas 
elétricas em movimento num campo magnético uniforme, pesquisando sobre a sua relevância em aplicações do dia a dia. 

 
Física Moderna 
 
• Introdução à física quântica 
Reconhecer, com base em pesquisa, o papel de Planck e de Einstein na introdução da quantização da energia e da teoria dos 
fotões, na origem da física quântica.  
Interpretar espectros de radiação térmica com base na Lei de Stefan-Boltzmann e na Lei de Wien. 
Aplicar, na resolução de problemas, o efeito fotoelétrico, relacionando-o com o desenvolvimento de produtos tecnológicos, e 
interpretar a natureza corpuscular da luz. 

 
• Núcleos atómicos e radioatividade 
Investigar, em trabalho de projeto, os núcleos atómicos e a radioatividade (contributos históricos, estabilidade nuclear e 
energia de ligação, instabilidade nuclear e emissões radioativas, fusão e cisão nucleares, fontes naturais e artificiais, efeitos 
biológicos e detetores, técnicas de diagnóstico que utilizam marcadores radioativos) e recorrendo às tecnologias digitais, 
comunicar as conclusões. 

Investigar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os motivos da perigosidade para a saúde pública da acumulação do radão 
nos edifícios.  
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei do Decaimento Radioativo à análise de atividades de amostras em situações do dia 
a dia (medicina, indústria e investigação científica). 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

▪ Educação Física – 5.º ano de escolaridade 

▪ Educação Física – 6.º ano de escolaridade 

▪ Educação Física – 7.º ano de escolaridade 

▪ Educação Física – 8.º ano de escolaridade 

▪ Educação Física – 9.º ano de escolaridade 

▪ Educação Física – 10.º ano de escolaridade 

▪ Educação Física – 11.º ano de escolaridade 

▪ Educação Física – 12.º ano de escolaridade 

 

 

 

Alunos impossibilitados de realizar a componente prática da disciplina 

Para os alunos que apresentem dispensa justificada, total ou parcial da componente prática da disciplina, as percentagens mantêm-se como nos 

quadros apresentados, contudo a avaliação das diferentes áreas será efetuada através de instrumentos de avaliação escrita e/ou formulários e/ou 

questões orais.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 5.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, três 
matérias de diferentes subáreas do seguinte conjunto de possibilidades. O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 
- Identificar os principais gestos técnicos dos Jogos Desportivos Coletivos. 
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol), desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a 
ética do jogo e as suas regras. 
- Reconhecer a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas. 
- Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
   
SUBÁREA GINÁSTICA 
- Compor e realizar da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, 
em esquemas individuais/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica e expressão, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança, pessoal e dos companheiros, e colaborar na preparação, arrumação e preservação do material. 
- Identificar os diferentes aparelhos da Ginástica. 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
- Identificar os diferentes tipos de saltos, corridas e lançamentos. 
- Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas ou lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as 
exigências elementares técnicas e regulamentares. 
    
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
- Interpretar sequências de habilidades especificas elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças 
Sociais ou Danças Tradicionais) em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade 
considerados de acordo com os motivos das composições. 
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Comunicação 

OUTRAS  
- Deslocar-se em segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas alternadas. 
- Saltar para a piscina, partindo de posições e apoios variados. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo.  
 
CONHECIMENTOS 
 
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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 6.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, quatro 
matérias de diferentes subáreas do seguinte conjunto de possibilidades. O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (pelo menos uma matéria) 
- Identificar os principais gestos técnicos do jogo. 
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol), desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a 
ética do jogo e as suas regras. 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria) 
- Compor e realizar da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, 
em esquemas individuais/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica e expressão, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança, pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 
- Identificar os diferentes tipos de aparelhos e modalidades gímnicas. 
 
Das SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, e OUTRAS (pelo menos 2 matérias) 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
- Identificar os diferentes tipos de saltos, corridas ou lançamentos. 
- Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas ou lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as 
exigências elementares técnicas e regulamentares. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 142 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 
- Interpretar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), sequências de 
elementos técnicos elementares em coreografias individuais e/ou em grupo aplicando os critérios de expressividade, de 
acordo com os motivos das composições. 
 
 
OUTRAS 
- Deslocar-se com segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas especificas 
das técnicas selecionadas. 
- Saltar para a piscina, partindo de posições e apoios variados. 
 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
  
CONHECIMENTOS 
 
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. 
- Interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas – 75% Aptidão Física – 15%  Conhecimentos – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 7.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, 5 
matérias de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria)  
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Conhecer o objetivo do jogo, função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas. 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Conhecer e aplicar as regras, como jogador e como árbitro. 
- Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
- Compor, realizar e analisar da GINÁSTICA 
(Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em 
esquemas individuais e/ou de grupo. 
- Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
 
 
SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e OUTRAS (três matérias)  
SUBÁREA ATLETISMO 
- Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só́ como praticante, mas também como juiz.  
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
- Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
SUBÁREA OUTRAS 
- Deslocar-se com segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas alternadas. 
- Deslocar-se nas técnicas de crol e costas. 
- Saltar de pé e saltar de cabeça a partir da posição de pé. 
 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton, Ténis 
ou Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não 
só́ como jogador, mas também como arbitro.  
 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico para a saúde. 
- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 
nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 8.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, 6 
matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria)  
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
-Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
- Compor, realizar e apreciar da GINÁSTICA 
(Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em 
esquemas individuais e/ou grupo. 
- Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
 
SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e OUTRAS (quatro matérias)  
SUBÁREA ATLETISMO 
Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só́ como praticante, mas também como juiz.  
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
- Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA OUTRAS 
- Deslocar-se em segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas alternadas. 
- Saltar de cabeça a partir da posição de pé. 
- Nadar um percurso de 50m crol e costas. 
 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton, Ténis 
ou Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não 
só́ como jogador, mas também como arbitro.  
 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- 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. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 9.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, 5 
matérias e de nível ELEMENTAR, pelo menos, numa matéria, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições 
de possibilidade. O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias)  
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
- Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
- Compor, realizar e aprecia da GINÁSTICA 
(Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas 
individuais e/ou grupo. 
- Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
 
 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (uma matéria) 
- Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
 
SUBÁREAS ATLETISMO, RAQUETAS e OUTRAS (duas matérias)  
SUBÁREA ATLETISMO 
- Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA RAQUETAS 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton, Ténis ou 
Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só́ 
como jogador, mas também como árbitro. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- 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, 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. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno, no mínimo, desenvolve as competências essenciais para o 10.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 5 
matérias e de nível ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de 
possibilidade.   O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) 
 
 - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos jogos desportivos coletivos (Basquetebol, Futebol, Andebol 
ou Voleibol). 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
 
  - Compor, realizar e apreciar da ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica ou Acrobática) as destrezas elementares de acrobacia, 
dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo. 
 - Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria) 
 - Apreciar, compor e realizar, nas atividades rítmicas e expressivas (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e/ ou em grupo. 
 - Aplicar os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições.  
 
SUBÁREAS ATLETISMO, RAQUETAS E OUTRAS (duas matérias) 
SUBÁREA ATLETISMO 
 - Realizar e analisar, no atletismo, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA RAQUETAS 
Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis ou Ténis 
de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro.  
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
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.  
 -Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e 
interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva:   
 
     -cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, desfibrilhar, estabilizar);  
     - assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros; realiza o exame primário da vítima, numa breve 
sucessão de ações, avaliando a sua reatividade, a permeabilização da via aérea e a ventilação;   
    - contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação necessária (vítima, local, circunstâncias) de forma clara 
e eficiente;  
    - realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBVDAE), de acordo com o algoritmo 
atual, emanado pelo European Ressuscitation Council (ERC);  
    - reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de soccorro adequadas (encorajamento da 
tosse, remoção de qualquer obstrução visivel, palmadas interescapulares, manobra de Heimlich). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno, no mínimo, desenvolve as competências essenciais para o 11.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 4 
matérias e de nível ELEMENTAR em 2 matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de 
possibilidade. O aluno deve ficar capaz de:  
Subdomínios obrigatórios (quatro matérias)  
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) 
 
 - Cooperar com os companheiros para o êxito pessoal e do grupo nos Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
 - Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
 
SUBÁREAS GINÁSTICA E ATLETISMO (uma matéria) 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
Realizar e analisar provas combinadas no Atletismo, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, em equipa, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 
 
 
 
SUBÁREA GINÁSTICA 
 
 - Compor, realizar e apreciar da ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica ou Acrobática) as destrezas elementares de acrobacia, dos 
saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo. 
 - Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria) 
 
 - Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), sequências 
de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo. 
 - Aplicar os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
 
Subdomínios de Opção (duas matérias)  
 
SUBÁREA RAQUETAS 
 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis ou 
Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações individuais e a pares. 
 - Aplicar as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
 
OUTRAS 
 
-Realizar Atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e adequadamente as técnicas específicas, respeitando as 
regras de organização, participação e especialmente de preservação da qualidade do ambiente. 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades 
motoras. 
 - Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas utilizando esse conhecimento 
de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, nomeadamente: 
• Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
• Doenças e lesões; 
• Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno, no mínimo, desenvolve as competências essenciais para o 12.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 3 
matérias, e de nível ELEMENTAR em  3 matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de 
possibilidade. O aluno deve ficar capaz de: 
Subdomínios obrigatórios (quatro matérias)  
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) 
 - Cooperar com os companheiros para o êxito pessoal e do grupo nos Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Aceitar e dar sugestões de acordo com as exigências técnicas e regulamentares que favoreçam a melhoria das suas ações. 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
 - Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
 
SUBÁREAS GINÁSTICA E ATLETISMO (uma matéria) 
SUBÁREA GINÁSTICA 
 - Compor, realizar e apreciar da ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica ou Acrobática) as destrezas elementares de acrobacia, dos 
saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo. 
 - Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
 - Realizar e analisar provas combinadas no Atletismo, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, em equipa, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria) 
 - Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), sequências 
de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo. 
 - Aplicar os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Subdomínios de Opção (duas matérias)  
 
SUBÁREA RAQUETAS 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis ou 
Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações individuais e a pares. 
 - Aplicar as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
 
OUTRAS 
-Realizar Atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e adequadamente as técnicas específicas, respeitando as 
regras de organização, participação e especialmente de preservação da qualidade do ambiente. 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- Conhecer e utilizar os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das diversas 
capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando o doseamento da intensidade e duração 
do esforço, respeitando em todas as situações os princípios básicos do treino. 
- Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas Desportivas, relacionando os interesses 
sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas perversões, nomeadamente: 
• Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 
• Violência (dos espectadores e dos atletas) vs Espírito Desportivo; 
• Corrupção vs. Verdade Desportiva. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
 

▪ Inglês – 5.º ano de escolaridade 

▪ Inglês – 6.º ano de escolaridade 

▪ Inglês – 7.º ano de escolaridade 

▪ Inglês – 8.º ano de escolaridade 

▪ Inglês – 9.º ano de escolaridade 

▪ Inglês – 10.º ano de escolaridade 

▪ Inglês – 11.º ano de escolaridade 

▪ Inglês – 12.º ano de escolaridade 

▪ Francês – 5.º ano de escolaridade 

▪ Francês – 6.º ano de escolaridade 

▪ Francês – 7.º ano de escolaridade 

▪ Francês – 8.º ano de escolaridade 

▪ Francês – 9.º ano de escolaridade 

 

▪ Espanhol – 5.º ano de escolaridade 

▪ Espanhol – 6.º ano de escolaridade 

▪ Espanhol – 7.º ano de escolaridade 

▪ Espanhol – 8.º ano de escolaridade 

▪ Espanhol – 9.º ano de escolaridade 

▪ Alemão – 5.º ano de escolaridade 

▪ Alemão – 6.º ano de escolaridade 

▪ Alemão – 7.º ano de escolaridade 

▪ Alemão – 8.º ano de escolaridade 

▪ Alemão – 9.º ano de escolaridade 

 

 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 156 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
 Listening – 20% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing – 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
Comunicativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
Intercultural 

 
Compreensão oral 
Compreender discursos articulados de forma clara e pausada e conteúdos 
simples produzidos em meios áudio. 
Percecionar expressões e vocabulário de uso mais frequente relacionados com 
aspetos de interesse pessoal. 
Identificar informação específica, os intervenientes e a sequência do discurso.                                                                                                  
Compreender novos itens lexicais e utilizar corretamente algumas estruturas 
frequentes. 
 
Leitura 
Identificar informação essencial em textos. 
Compreender frases isoladas e expressões relacionadas com áreas de 
prioridade imediata. 
Ler/Compreender cartas/ emails pessoais, notas e mensagens curtas e 
simples. 
Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva.                                                                                             
Compreender novos itens lexicais e utilizar corretamente algumas estruturas 
frequentes. 
 
Escrita/ Léxico e Gramática 
Escrever cartas pessoais, histórias, notas e mensagens curtas e simples. 
Completar/escrever diálogos com encadeamento lógico. 
Produzir textos, de 25 a 50 palavras, sobre pessoas, objetos, rotinas e planos 
para o futuro; expressar opinião sobre os seus interesses. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
Estratégica      

 

Utilizar novos itens lexicais e usar corretamente algumas estruturas 
frequentes.                                                                                                                                                                                                                                      
Apropriar-se de novos itens lexicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Usar corretamente estruturas frequentes. 
 
 
Produção e Interação oral 
Utilizar expressões diversificadas para falar sobre a sua família e/ou de outras 
pessoas, gostos e preferências, condições de vida, percurso escolar e trabalho. 
Iniciar, manter e terminar uma conversa breve. 
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis, formular 
perguntas, dar respostas, descrever imagens e contar uma história. 
Interagir em diferentes tipos de registo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Utilizar novos itens lexicais e usar corretamente algumas estruturas 
frequentes. 
 
Reconhecer realidades Interculturais distintas 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) 
de língua estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura; identificar 
espaços de realidades culturais diferentes (a comunidade dos outros); 
localizar no mapa alguns países de expressão inglesa; associar capitais e 
algumas cidades desses países estudados; reconhecer aspetos culturais de 
países de expressão inglesa, tais como bandeiras e símbolos nacionais. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação e de resolução de 
problemas, dentro e fora da sala de aula; reformular a sua capacidade de 
comunicar, usando a linguagem corporal;  preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral; apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou a outros 
elementos da comunidade educativa, respondendo a perguntas simples 
colocadas sobre o tema abordado.  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional, 
recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e comunicação online; 
contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem 
ao contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno; aceder ao saber, 
recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como: saber 
esperar a sua vez, ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
apresentando razões para justificar as suas conclusões; entender e seguir 
instruções breves; fazer sugestões e convites simples; cumprimentar, 
agradecer e despedir-se; diferenciar as formas de tratamento (formal e 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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informal); planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho 
de grupo. 
  
Pensar criticamente e desenvolver a criatividade 
Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu 
próprio raciocínio ao/s outro/s; refletir criticamente sobre o que foi dito, 
fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade; deduzir o 
significado de palavras e expressões desconhecidas simples acompanhadas de 
imagens. 
Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem necessária para 
apresentar os mesmos ao professor/aos colegas; realizar atividades para 
desenvolver a literacia, tais como trabalhar a rima, a sinonímia e a antonímia; 
desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; 
controlar as suas aprendizagens, registando as experiências mais relevantes; 
saber procurar palavras por áreas temáticas; utilizar os seus conhecimentos 
prévios da língua e a experiência pessoal para fazer previsões de sentido e 
comunicar de forma simples em Inglês; participar numa reflexão para 
identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e o 
cumprimento dos mesmos; realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês– 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura  
   Reading – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral  
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; 
seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares; compreender os 
acontecimentos principais de uma história/notícia, contada de forma clara e 
pausada; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações 
simples. 
 
Compreensão escrita  
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia 
principal e a informação essencial em textos diversificados; desenvolver a 
literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com vocabulário familiar. 
 
Interação oral  
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de 
role play; responder a perguntas diretas com apoio; participar numa conversa 
curta sobre situações de rotina que lhe são familiares, de necessidade imediata e 
do seu interesse; comunicar uma tarefa simples; trocar opiniões e comparar 
lugares, objetos e pessoas, usando uma linguagem simples. 
 
Interação escrita  
Preencher um formulário (online) ou em formato papel simples, com informação 
pessoal e sobre áreas de interesse básicas; pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples; redigir e responder a posts/tweets curtos 
com frases curtas sobre passatempos, gostos e preferências; responder a um 
email, chat ou mensagem de forma simples. 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção oral  
Falar sobre os temas explorados: lojas, serviços públicos, tempos livres, viagens, 
família e amigos, rotinas, escola, meios de transporte, tipos de habitação, 
descrever pessoas, lugares, acontecimentos e atividades com apoio de imagens; 
(re)contar uma pequena história, sequenciando os acontecimentos, de forma 
simples. 

 

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em 
universos diferenciados; descrever diferentes elementos da sua cultura, 
identidade e lińgua por oposição à cultura anglo-saxónica e à língua inglesa; 
comparar os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais diferentes; 
identificar exemplos concretos de atitudes de tolerância e respeito intercultural; 
reconhecer algumas diferenças entre as relações interculturais.  

Comunicar eficazmente em contexto  

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, 
realização e avaliação das atividades comunicativas; preparar, repetir, 
memorizar uma apresentação oral; apresentar uma atividade de Show & Tell, 
com confiança e segurança, à turma e a outros elementos da comunidade 
educativa, respondendo a perguntas colocadas sobre o tema abordado.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por 
exemplo: saber esperar a sua vez, ouvir ativamente os outros e refletir 
criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões; 
formular perguntas e dar respostas; demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões para exprimir sentimentos de agrado e 
desagrado e indicar concordância e/ou discordância; colaborar em tarefas 
elementares, pedindo e fazendo sugestões simples; planear, organizar, dar 
conselhos, utilizando estruturas simples e apresentar uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para produção e comunicação online; contribuir para 
projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto, a 
experiências reais e quotidianas do aluno; participar num WebQuest e aceder ao 
saber, recorrendo a aplicações informáticas online.  

Pensar criticamente  

Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar 
interesses pessoais; desenvolver a autonomia intelectual de forma a adotar uma 
atitude mais independente perante novas aprendizagens.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em 
contexto  

Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos 
trabalhos criativos, produzindo a linguagem necessária para apresentar os 
mesmos ao professor/aos colegas, mesmo que isto implique realizar a tarefa em 
várias tentativas; cantar, reproduzir rimas e lengalengas; participar em 
atividades dramáticas e de role-play; ler e reproduzir histórias; realizar 
atividades para desenvolver a literacia, como trabalhar a rima, a sinonímia e 
antonímia; desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender 
a regular o processo de aprendizagem  

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; 
desenvolver uma atitude ativa, autónoma e perseverante perante a própria 
aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa; 
selecionar estratégias eficazes para superar dificuldades e consolidar 
aprendizagens; utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel); utilizar 
os seus conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal para fazer 
previsões pertinentes e comunicar de forma simples em Inglês; participar numa 
reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos 
objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; reconhecer 
diferentes estratégias de aprendizagem; realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos de progressão de aprendizagem.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês– 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura  
   Reading – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral  

Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor; identificar o conteúdo 
principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a sequência do discurso assim 
como informações específicas.  

Compreensão escrita  

Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domińio intercultural; 
identificar informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas; ler 
pequenos textos adaptados de leitura extensiva.  

Interação oral  

Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsiv́eis; iniciar, manter ou 
terminar uma conversa breve.  

Interação escrita  

Interagir de forma simples, completando formulários, mensagens e textos curtos.  

Produção oral  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falar sobre os temas explorados: atividades escolares e de lazer, situações 
quotidianas, serviços, planos para o futuro, hábitos e rotinas; comparar tipos de 
habitação, eventos escolares e festividades; descrever imagens, locais, atividades 
e acontecimentos.  

Produção escrita  

Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com encadeamento 
lógico; descrever planos para o futuro.  

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e identidade; estabelecer 
comparações entre as suas vivências e as dos outros; falar sobre atividades de 
lazer do seu meio cultural por oposição a outras culturas, incluindo a anglo-
saxónica; reconhecer, compreender e explicar exemplos concretos de atitudes de 
tolerância e respeito intercultural.  

Comunicar eficazmente em contexto  

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, 
realização e avaliação das atividades comunicativas e escolher a mais 
apropriada; preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança 
e criatividade, à turma e/ou a outros elementos da comunidade educativa; 
responder com segurança e certeza a perguntas colocadas; participar em 
atividades de pares e grupos, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro; pedir e dar informações; planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando possíveis diferenças e 
discordâncias.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, 
revelando capacidade para se colocar na posição do outro; planear, organizar e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas e 
responsabilidades.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; pedir e dar 
informações por email; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno; participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações 
informáticas online.  

Pensar criticamente  

Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de modo a realizar novas 
aprendizagens; ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente 
sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões, associando 
aprendizagens novas a anteriores.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto  

Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e quotidiana; participar em atividades 
diferenciadas e de natureza diversa; desenvolver a literacia em língua inglesa, 
lendo diferentes tipos de textos e adaptações de leitura extensiva; desenvolver e 
participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais e 
desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, registando as 
suas aquisições e dificuldades linguísticas; selecionar, com o apoio do professor, 
estratégias de aprendizagem eficazes para superar estas dificuldades e 
consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e monolingues (online 
e em suporte de papel); utilizar conhecimentos prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para fazer previsões de sentido e comunicar de forma 
simples; participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar 
atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos 
mesmos; reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem; realizar atividades 
simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e grelhas 
de progressão.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês– 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) Técnicas e 
instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Compreender diferentes tipos de texto áudio e audiovisual (diálogos curtos e 
extensos, conversas telefónicas, programas de rádio, documentários, relatos de 
viagem, entrevistas, anúncios publicitários, histórias, etc.).  
Selecionar informação detalhada. Identificar atitudes, opiniões, sentimentos, 
intensões e assuntos do falante.  
Completar frases de acordo com a informação fornecida.  
Acompanhar conversas sobre assuntos variados e da atualidade. 
 
 
Leitura 
Ler e interpretar textos formais e informais, de diferentes graus de complexidade 
(textos científicos, jornalísticos e publicitários, excertos de romances históricos, 
policiais, contos, biografias, artigos de opinião, etc.).  
Ler textos de leitura extensiva.  
Identificar a intenção comunicativa de diferentes tipos de texto. Identificar 
diferentes referências linguísticas, de acordo com a lógica do texto (pronomes, 
nomes próprios, datas, exemplos, etc).  
Utilizar diferentes estratégias de leitura (skimming e scanning).  
Reconhecer e utilizar um leque variado de estruturas lexicais e gramaticais 
simples e complexas. Reconhecer sinonímia, paráfrase e expressões idiomáticas. 
 
Escrita/ Léxico e Gramática 
Demonstrar um bom domínio de formas gramaticais simples e complexas, não 
cometendo erros impeditivos da comunicação.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consciencializar-se do funcionamento da língua e dos diferentes registos de 
língua.  
Redigir um texto de opinião, em 140 a 190 palavras, apresentando argumentos 
acerca de uma afirmação fornecida. 
Redigir uma história, de acordo com o título fornecido, ou um artigo/ crítica, para 
um jornal ou revista ou uma carta/ email, sobre o quotidiano, em 140 a 190 
palavras. 
 
Produção e Interação oral 
Compreender e interagir acerca do que lhe é dirigido oralmente. 
Descrever, comparar e expressar opiniões sobre situações/imagens. 
Sugerir, especular e avaliar acerca de situações reais e/ou imaginárias.  
Mostrar concordância/discordância e emitir opiniões relativamente a assuntos 
da atualidade.  
Argumentar a favor e/ou contra uma ideia, para chegar a um consenso através 
da negociação.  
Exprimir-se sobre o seu quotidiano, gostos e ambições, de forma pormenorizada.  
Iniciar, responder e desenvolver e concluir diálogos sobre temas da atualidade. 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer alguns aspetos culturais de vários países de expressão inglesa; 
conhecer e descrever temas da atualidade; identificar problemas ambientais e 
soluções possíveis; descrever, de forma sumária, tradições do seu meio cultural; 
reconhecer a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos.  
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando 
questionado diretamente; exprimir situações hipotéticas; preparar, repetir e 
memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à turma e/ou 
outros elementos da comunidade educativa; responder com segurança a 
perguntas colocadas, revelando uma opinião crítica devidamente fundamentada; 
reagir a sentimentos e atitudes do interlocutor.  
 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, 
revelando capacidade para se colocar na posição do outro; pedir e dar 
informações e sugestões de modo a analisar um problema sob perspetivas novas 
e expressar a sua opinião; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares 
ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas e responsabilidades. 
 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 
vezes, ... 
Adequa, 
poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; pedir e dar 
informações por email; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se aplicam ao contexto e experiências do quotidiano do 
aluno; participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações 
informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Desenvolver a autonomia e a perseverança de forma a demonstrar atitudes mais 
tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes; ouvir ativamente, 
compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, justificando as 
suas conclusões, associando as novas aprendizagens às anteriores.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em 
contexto  
Pesquisar para obter ideias novas; reinterpretar ideias existentes de modo a criar 
produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana, com impacto nos seus 
pares; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos publicitários, 
informativos e textos de leitura extensiva; desenvolver e participar em projetos 
e atividades interdisciplinares.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo 
de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; 
desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, registando e 
selecionando estratégias de aprendizagem eficazes para superar essas 
dificuldades e consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e 
monolingues (online e em suporte papel); utilizar conhecimentos prévios de 
língua e a sua experiência pessoal para fazer previsões de sentido e comunicar 
de acordo com o seu nível de ensino; participar numa reflexão e discussão no 
final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de 
aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês– 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Compreender diferentes tipos de texto áudio e audiovisual (diálogos curtos e 
extensos, conversas telefónicas, programas de rádio, documentários, relatos de 
viagem, entrevistas, anúncios publicitários, histórias, etc.).  
Selecionar informação detalhada. Identificar atitudes, opiniões, sentimentos, 
intenções e assuntos do falante.  
Completar frases de acordo com a informação fornecida.  
Acompanhar conversas sobre assuntos variados e da atualidade. 
 
 
Leitura 
Ler e interpretar textos formais e informais, de diferentes graus de complexidade 
(textos científicos, jornalísticos e publicitários, excertos de romances históricos, 
policiais, contos, biografias, artigos de opinião, etc.).  
Ler textos de leitura extensiva. Identificar a intenção comunicativa de diferentes 
tipos de texto. Identificar diferentes referências linguísticas, de acordo com a 
lógica do texto (pronomes, nomes próprios, datas, exemplos, etc).  
Utilizar diferentes estratégias de leitura (skimming e scanning ).  
Reconhecer e utilizar um leque variado de estruturas lexicais e gramaticais 
simples e complexas. Reconhecer sinonímia, paráfrase e expressões idiomáticas. 
 
Escrita/ Léxico e Gramática 
Demonstrar um bom domínio de formas gramaticais simples e complexas, não 
cometendo erros impeditivos da comunicação.  
Consciencializar-se do funcionamento da língua e dos diferentes registos de 
língua.  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redigir um texto de opinião, em 140 a 190 palavras, apresentando argumentos 
acerca de uma afirmação fornecida. 
Redigir uma história, de acordo com o título fornecido, ou um artigo/ crítica, para 
um jornal ou revista ou uma carta/ email, sobre o quotidiano, em 140 a 190 
palavras. 
 
Produção e Interação oral 
Compreender e interagir acerca do que lhe é dirigido oralmente. 
Descrever, comparar e expressar opiniões sobre situações/imagens. 
Sugerir, especular e avaliar acerca de situações reais e/ou imaginárias.  
Mostrar concordância/discordância e emitir opiniões relativamente a assuntos 
da atualidade. Argumentar a favor e/ou contra uma ideia, para chegar a um 
consenso através da negociação. Exprimir-se sobre o seu quotidiano, gostos e 
ambições, de forma pormenorizada. Iniciar, responder a, desenvolver e concluir 
diálogos sobre temas da atualidade. 
 
Reconhecer realidades Interculturais distintas 
Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; conhecer 
universos culturais diversificados; identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural.  
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e ou outros elementos da 
comunidade educativa com os recursos verbais e não verbais necessários, com 
confiança e criatividade; responder com segurança a perguntas, revelando uma 
opinião crítica fundamentada; ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita 
de forma a comunicar, com clareza e correção, sobre assuntos conhecidos; 
interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma coerente.  
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas 
aprendizagens às anteriores; recontar o discurso de outrem; planear, organizar 
e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, minimizando 
possíveis diferenças e discordâncias, demonstrando uma atitude de 
sensibilidade emocional ao usar diferentes graus de formalidade. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto 
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional para escrever 
comentários e mensagens em blogues e redes sociais; escrever ou responder a 
uma carta/email informal/formal; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno, utilizando aplicações informáticas online. 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Pensar criticamente  
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra 
uma ideia; seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar 
a sua opinião sobre os temas estudados, mantendo a integridade e humildade 
pessoal.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e quotidiana que tenham impacto nos seus 
pares; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos diversificados e 
textos de leitura extensiva para expressar a sua opinião; desenvolver e participar 
em projetos e atividades interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Procurar, discutir e selecionar estratégias de aprendizagem individuais que 
melhor se adequem ao seu estilo de aprendizagem, de modo a desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem do Inglês; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, tendo 
consciência do seu nível de empenho e motivação pessoal, registando as suas 
aquisições e dificuldades linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar estas dificuldades e consolidar as aprendizagens; utilizar 
dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês– 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 15% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro 
das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, emoções, 
pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em 
diversos tipos de texto; identificar marcas do texto oral que introduzem mudança 
de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação.  
 
Compreensão Escrita 
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-
chave, ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem 
mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a). 
 
Interação Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; 
interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 
alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível.  
 
Interação escrita 
Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas 
adequadas; responder a um questionário, email, chat e carta de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, dentro das áreas temáticas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção Oral 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir 
enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.  
 
Produção Escrita 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário. Reconhecer realidades 
Interculturais distintas 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 
experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse 
em conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua 
cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e 
sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver 
atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência 
multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos socioculturais dos 
países de expressão inglesa. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a 
vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas, 
revelando à-vontade na comunicação em situações reais.  
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em 
situações conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando feedback construtivo para atingir o objetivo proposto.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar a uma escala local, nacional e internacional para produção e 
comunicação online; demonstrar autonomia na pesquisa, compreensão e 
partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; 
contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 
 
Pensar criticamente  
Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e 
coerente; revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio 
desempenho, de acordo com a avaliação realizada.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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 Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre 
vários assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses 
pessoais. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação 
realizada de modo a melhorar o  
seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos 
objetivos de aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de 
acordo com a avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação, 
tais como portefólios, diários e grelhas de progressão de aprendizagem.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês– 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 15% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro 
das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, emoções, 
pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em 
diversos tipos de texto; identificar marcas do texto oral que introduzem mudança 
de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação.  
 
Compreensão Escrita 
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-
chave, ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem 
mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a). 
 
Interação Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; 
interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 
alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível.  
 
Interação escrita 
Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas 
adequadas; responder a um questionário, email, chat e carta de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, dentro das áreas temáticas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção Oral 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir 
enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.  
 
Produção Escrita 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário. Reconhecer realidades 
Interculturais distintas 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 
experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse 
em conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua 
cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e 
sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver 
atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência 
multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos socioculturais dos 
países de expressão inglesa. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a 
vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas, 
revelando à-vontade na comunicação em situações reais.  
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em 
situações conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando feedback construtivo para atingir o objetivo proposto.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar a uma escala local, nacional e internacional para produção e 
comunicação online; demonstrar autonomia na pesquisa, compreensão e 
partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; 
contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 
 
Pensar criticamente  
Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e 
coerente; revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio 
desempenho, de acordo com a avaliação realizada.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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 Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre 
vários assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses 
pessoais. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação 
realizada de modo a melhorar o  
seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos 
objetivos de aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de 
acordo com a avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação, 
tais como portefólios, diários e grelhas de progressão de aprendizagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 177 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 15% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender diversos tipos de discurso e seguir linhas de argumentação 
complexas, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras áreas do 
conhecimento; interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) 
autor(a) e informação explícita e implícita; compreender um leque variado de 
enunciados orais, tanto em presença como através dos media; interagir na 
diversidade da língua inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo 
falantes de culturas distintas. 
Compreensão Escrita 
Ler e compreender textos extensos, literários e não literários, e identificar 
diferenças de estilo; interpretar informação explícita e implícita em diversos 
tipos de texto, relacionando-a com o seu conhecimento e vivência pessoal. 
Interação Oral 
Interagir com espontaneidade, fluência e eficácia em língua inglesa, participando 
em discussões, defendendo pontos de vista e opiniões, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos previamente; apresentar e 
discutir detalhadamente as áreas temáticas, desenvolvendo linhas de 
argumentação consistentes e fundamentadas. 
Interação escrita 
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário, no âmbito das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas. 
Produção Oral 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprimir-se de forma clara e detalhada sobre as áreas temáticas; verbalizar 
perceções, experiências e opiniões; apresentar informação de uma forma clara e 
sequenciada. 
Produção Escrita 
Elaborar, sem dificuldade, textos claros e variados, de modo fluente e 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário; elaborar textos complexos, 
no âmbito das áreas temáticas apresentadas, desenvolvendo linhas de 
argumentação consistentes e fundamentadas; reformular o trabalho escrito, 
adequando-o à tarefa proposta. 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante 
novas experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar 
interesse em conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; 
relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu 
ponto de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de 
questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; 
desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e 
convivência multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos 
socioculturais dos países de expressão inglesa.  
Comunicar eficazmente em contexto 
Demonstrar abertura para utilizar a língua inglesa num registo apropriado, 
mesmo que para tal tenha que se expor ao risco, revelando vontade de comunicar 
em situações reais. 
Colaborar em pares e em grupo 
Mobilizar competências prévias e participar em atividades de par e grupo para 
atingir o objetivo proposto, revelando inteligência emocional em situações 
conhecidas e/ou novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando feedback construtivo; planificar uma atividade de acordo 
com o tipo de texto e o seu destinatário. 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar 
autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, 
utilizando fontes e suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo 
interdisciplinares. 
Pensar criticamente  
Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente 
e defendendo pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento/vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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vários assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses 
pessoais. 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação 
realizada de modo a melhorar o seu desempenho e demonstrar uma atitude 
proativa perante o processo de aprendizagem; demonstrar capacidades de 
auto-regulação do processo de aprendizagem, refletindo sobre o mesmo e 
procurar soluções para eventuais dificuldades; demonstrar autonomia na 
pesquisa de informação, compreensão e partilha dos resultados da mesma, 
utilizando várias fontes; realizar atividades de auto e heteroavaliação: 
portefólios, diários e grelhas de avaliação da aprendizagem. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Francês – 2º Ciclo – 5º ano Nível A1.1 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) Descritores de 
desempenho 

por nível  (VER 
TABELA 1) Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Francês – 2º Ciclo – 6º ano Nível A1.2 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) Descritores de 
desempenho 

por nível  (VER 
TABELA 1) Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 185 de 689 
 

 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 186 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Francês - 7º ano Nível A2.1  

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções 
e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
 
Compreensão Escrita 
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes 
diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam 
claras e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 
expressões idiomáticas muito correntes. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: 
- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
Produção escrita 
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas 
aulas.    
 
Interação escrita 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-
as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações. 
 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 

 
 
- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). 
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais. 
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Francês – 3º Ciclo – 8.º ano Nível A2.2 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em documentos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, 
reportagens, publicidades canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados 
de forma clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, 
horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 
Interação Oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com 
estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 

- trocar ideias e informações; 
- descrever situações, narrar experiências pessoais e  
acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita 
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando 
vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para: 
- pedir e dar informações;  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou  
futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, usando vocabulário muito frequente 
e frases com estruturas gramaticais elementares, pronunciando de forma 
suficientemente clara para: 
- descrever situações, narrar experiências pessoais  
e acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e 
situações variadas, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário 
muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes conetores 
de coordenação e subordinação para: 
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados ou  
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
                   
Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua 
estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das 
diferenças e das semelhanças. 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos  
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de 
aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, 
digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
 
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Francês – 3º Ciclo – 9º ano Nível B1 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e 
verbal em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, 
curtas-metragens e filmes, publicações digitais, entre outros) sobre experiências 
e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão Escrita 
Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identificar 
as ideias principais de um texto, selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 
catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 
entre outros) sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 
explícitos e vocabulário frequente. 
 

Interação Oral 
Interagir em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 
convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de 
forma clara, com ritmo e entoação apropriados e usando vocabulário frequente, 
estruturas frásicas diversas com recursos gramaticais adequados para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; 
- trocar opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação escrita 
Preencher formulários e escrever correspondência (120-160 palavras), 
exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; - trocar 
opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados 
previamente, usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e 
recursos gramaticais adequados na construção de uma sequência linear de 
informações para: 
- descrever situações, narrar acontecimentos; 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos em suportes diversos (120-160 palavras), respeitando as 
convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- descrever situações e narrar acontecimentos; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências.    
                   
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa 
e demonstrando abertura e empatia. 
 
Verificar a eficiência das estratégias adotadas na 
planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras 
línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua. 
 
Em função de dificuldades, selecionar estratégias para 
retirar a informação essencial nas tarefas de leitura, 
audição e visionamento de documentos. 
Transferir conhecimentos adquiridos para situações de 
interação e produção oral e escrita na vida real. 

 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Espanhol– 5.º ano - Nível A1.1 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Espanhol – 6.º ano - Nível A1.2 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Espanhol - 7º ano Nível A2.1  

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções 
e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
 
Compreensão Escrita 
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes 
diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam 
claras e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 
expressões idiomáticas muito correntes. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: 
- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
Produção escrita 
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas 
aulas.    
 
Interação escrita 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-
as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações. 
 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 

 
 
- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). 
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais. 
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Espanhol – 3º Ciclo – 8.º ano - Nível A2.2 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em documentos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, 
reportagens, publicidades canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados 
de forma clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, 
horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 
Interação Oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com 
estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 

- trocar ideias e informações; 
- descrever situações, narrar experiências pessoais e  
acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita 
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando 
vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para: 
- pedir e dar informações;  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou  
futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, usando vocabulário muito frequente 
e frases com estruturas gramaticais elementares, pronunciando de forma 
suficientemente clara para: 
- descrever situações, narrar experiências pessoais  
e acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e 
situações variadas, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário 
muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes conetores 
de coordenação e subordinação para: 
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados ou  
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
                   
Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua 
estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das 
diferenças e das semelhanças. 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos  
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de 
aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, 
digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
 
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Espanhol – 3º Ciclo – 9º ano Nível B1 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e 
verbal em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, 
curtas-metragens e filmes, publicações digitais, entre outros) sobre experiências 
e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão Escrita 
Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identificar 
as ideias principais de um texto, selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 
catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 
entre outros) sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 
explícitos e vocabulário frequente. 
 

Interação Oral 
Interagir em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 
convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de 
forma clara, com ritmo e entoação apropriados e usando vocabulário frequente, 
estruturas frásicas diversas com recursos gramaticais adequados para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; 
- trocar opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
Competência 
Estratégica 
 

Interação escrita 
Preencher formulários e escrever correspondência (120-160 palavras), 
exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; - trocar 
opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados 
previamente, usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e 
recursos gramaticais adequados na construção de uma sequência linear de 
informações para: 
- descrever situações, narrar acontecimentos; 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos em suportes diversos (120-160 palavras), respeitando as 
convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- descrever situações e narrar acontecimentos; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências.    
                   
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa 
e demonstrando abertura e empatia. 
 
Verificar a eficiência das estratégias adotadas na 
planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras 
línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua. 
 
Em função de dificuldades, selecionar estratégias para 
retirar a informação essencial nas tarefas de leitura, 
audição e visionamento de documentos. 
Transferir conhecimentos adquiridos para situações de 
interação e produção oral e escrita na vida real. 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Alemão – 2º Ciclo – 5º ano Nível A1.1 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 209 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Alemão – 2º Ciclo – 6º ano Nível A1.2 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Alemão - 7º ano Nível A2.1  

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções 
e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
 
Compreensão Escrita 
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes 
diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam 
claras e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 
expressões idiomáticas muito correntes. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: 
- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
Produção escrita 
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas 
aulas.    
 
Interação escrita 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-
as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações. 
 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 

 
 
- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). 
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais. 
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Alemão – 3º Ciclo – 8.º ano Nível A2.2 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em documentos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, 
reportagens, publicidades canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados 
de forma clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, 
horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 
Interação Oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com 
estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 218 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 

- trocar ideias e informações; 
- descrever situações, narrar experiências pessoais e  
acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita 
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando 
vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para: 
- pedir e dar informações;  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou  
futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, usando vocabulário muito frequente 
e frases com estruturas gramaticais elementares, pronunciando de forma 
suficientemente clara para: 
- descrever situações, narrar experiências pessoais  
e acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e 
situações variadas, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário 
muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes conetores 
de coordenação e subordinação para: 
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados ou  
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
                   
Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua 
estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das 
diferenças e das semelhanças. 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 219 de 689 
 

Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos  
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de 
aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, 
digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
 
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Francês – 3º Ciclo – 9º ano Nível B1 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e 
verbal em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, 
curtas-metragens e filmes, publicações digitais, entre outros) sobre experiências 
e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão Escrita 
Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identificar 
as ideias principais de um texto, selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 
catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 
entre outros) sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 
explícitos e vocabulário frequente. 
 

Interação Oral 
Interagir em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 
convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de 
forma clara, com ritmo e entoação apropriados e usando vocabulário frequente, 
estruturas frásicas diversas com recursos gramaticais adequados para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; 
- trocar opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação escrita 
Preencher formulários e escrever correspondência (120-160 palavras), 
exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; - trocar 
opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados 
previamente, usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e 
recursos gramaticais adequados na construção de uma sequência linear de 
informações para: 
- descrever situações, narrar acontecimentos; 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos em suportes diversos (120-160 palavras), respeitando as 
convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- descrever situações e narrar acontecimentos; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências.    
                   
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa 
e demonstrando abertura e empatia. 
 
Verificar a eficiência das estratégias adotadas na 
planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras 
línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua. 
 
Em função de dificuldades, selecionar estratégias para 
retirar a informação essencial nas tarefas de leitura, 
audição e visionamento de documentos. 
Transferir conhecimentos adquiridos para situações de 
interação e produção oral e escrita na vida real. 

 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICO E TECNOLÓGICO 
 

▪ Educação Visual – 5.º/6.ª ano de escolaridade 

▪ Educação Visual – 7/8.º/9.º ano de escolaridade 

▪ Educação Tecnológica – 5.º/6.º ano de escolaridade 

▪ Educação Musical – 5.º/6.º ano de escolaridade 

▪ T.I.C. – 5.º ano de escolaridade 

▪ T.I.C.– 6.º ano de escolaridade 

▪ T.I.C.– 7.º ano de escolaridade 

▪ T.I.C.– 8.º ano de escolaridade 

▪ T.I.C.– 9.º ano de escolaridade 

 

▪ Desenho A – 10.º ano de escolaridade 

▪ Desenho A – 11.º ano de escolaridade 

▪ Desenho A – 12.º ano de escolaridade 

▪ Geometria Descritiva – 10.º ano de escolaridade 

▪ Geometria Descritiva – 11.º ano de escolaridade 

▪ Oficina Multimédia – 12.º ano de escolaridade 

▪ Oficina Artes – 12.º ano de escolaridade 

▪ Aplicações Informáticas B – 12.º ano de 

escolaridade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL_2ºCiclo 

DOMÍNIOS_PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
15% 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
20% 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
65% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

- Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e artesanato de acordo com os contextos históricos, 

geográficos e culturais; 

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

- Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas (pintura, desenho, escultura, 

fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre outros); 

- Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo. 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo; proporção, 

desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de grupo; 

- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos; 

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

- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, multimédia, entre 

outros); 

- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação; 

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

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

- Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos; 

- Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando as várias etapas do processo 

artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão); 

- Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística; 

- Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo e pessoal) para o 

desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho; 

- Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os conhecimentos adquiridos; 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, portefólio) de trabalho 

individual, em grupo e em rede; 

- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares (artes 

performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros); 

- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos visuais com ideias e temáticas, 

inventadas ou sugeridas. 

 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Educação Visual – 3º Ciclo 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

 
Apropriação e reflexão (20%) 

 
Interpretação e comunicação (15%) Experimentação e criação (65%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 
Nível 5 

Níveis 8 a 9 
Nível 4 

Níveis 6 a 7 
Nível 3 

Níveis 3 a 5 
Nível 2 

Níveis 1 a 2 
Nível 1 

Conhecimento 

• Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos de arte − pintura, escultura, 
desenho, assemblage, colagem, fotografia, instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, 
multimédia e linguagens cinematográficas). 

• Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, enquadramento, entre outros, em diferentes contextos e 
modalidades expressivas: pintura, escultura, desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada. 

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

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

• Demonstrar organização do discurso e rigor ortográfico. 
• Demonstrar respeito pelas regras de conduta e de trabalho definidas. 
 
 
 
 
  
• Compreender a importância da inter-relação dos saberes da comunicação visual (espaço, volume, cor, luz, forma, 

movimento, estrutura, ritmo, entre outros) nos processos de fruição dos universos culturais. 
• Relacionar o modo como os processos de criação interferem na(s) intencionalidade(s) dos objetos artísticos. 
• Perceber os “jogos de poder” das imagens e da sua capacidade de mistificação ou desmistificação do real.  
• Interrogar os processos artísticos para a compreensão da arte contemporânea. 
• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
• Demonstrar domínio da linguagem científica/técnica da disciplina. 
• Demonstrar tolerância nas relações interpessoais seja no contexto turma/escola. 
• Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, forma, ritmo), referências, experiências, materiais e 

suportes nas suas composições plásticas. 
• Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional, conceitos, temáticas, materiais, 

suportes e técnicas. 
• Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a critérios de ordem estética (vivências, experiências e 

conhecimentos) e ao domínio da linguagem científica/técnica da disciplina. 
• resolução autónoma de problemas. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
Inquérito 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

• Organizar exposições em diferentes formatos – físicos e/ou digitais –, individuais ou de grupo, selecionando trabalhos 
tendo por base os processos de análise, síntese e comparação, que conjugam as noções de composição e de harmonia, de 
acordo com o objetivo escolhido/proposto. 

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

• Demonstrar respeito pelas regras de conduta e de trabalho definidas. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA_2ºCiclo 

DOMÍNIOS_PONDERAÇÕES 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS 
20% 

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 
65% 

TECNOLOGIA e SOCIEDADE 
15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
PROCESSOS TECNOLÓGICOS 
- Distinguir as fases de realização de um projeto: 
- Identificação, pesquisa, realização e avaliação; 
- Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes da observação e investigação de 
contextos socias e comunitários; 
- Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos; 
- Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções, utilizando: esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios digitais com ferramentas de modelação e representação; 
- Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de desenvolvimento tecnológico. 
- Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas. 
 
RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 
-Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa.  
-Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do exercício sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas específicas de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios 
têxteis, pastas entre outros.  
-Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas.  
-Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais comuns (dureza, flexibilidade, resistência, 
elasticidade, plasticidade).  
-Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas resistentes) de acordo com as suas 
funções, princípios e relações com as produções tecnológicas.  
-Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, tendo em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 
-Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, separação-corte, assemblagem, conformação), 
identificando os utensílios e as ferramentas na realização de projetos.  
-Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as 
com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos. 
-Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança na utilização de recursos 
tecnológicos. 
 
TECNOLOGIA e SOCIEDADE 
-Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas funções, vantagens e impactos 
(positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

-Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações entre o presente e o passado, 
tendo em conta contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua criação, ou reformulação.  
-Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural e natural da sua localidade e 
região, manifestando preocupações com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 229 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL (2º CICLO) 

DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO – 25% APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 25% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 25% 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

AUTONOMIA – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (tabela 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

• Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, dinâmica, 
ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais, 
imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas. 

• Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da música 
(altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, 
instrumentos musicais, tecnologias e software). 

• Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial criativo. 

• Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em peças 
musicais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados.  

• Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar diversas 
peças musicais.  

• Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, 
bailados, teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas utilizando 
vocabulário apropriado. 

• Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais do 
passado e do presente. 

• Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades diversificadas 
que conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e 
sociais.  

• Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o 
seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e sociais 

 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
Testagem 

 
Inquérito 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 
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Comunicação 

 
 

• Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento instrumental, 
evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal. 

• Tocar diversos instrumentos acústicos e electrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o 
tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 

• Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 

• Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. 

• Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tem material, é organizado. 

• Cumpre regras de trabalho e higiene. 

• Cumpre prazos. 

• Utiliza e domina instrumentos diversificados, de forma autónoma, para pesquisar, analisar e mobilizar 
informação. 

• Observa, discute e comunica ideias/elementos musicais, utilizando diferentes suportes. 

• Justifica a intencionalidade das suas produções, emite e fundamenta opiniões. 

• Respeita os outros, é solidário/partilha. 

• Revela capacidade de diálogo e interage com tolerância. 

• Demonstra capacidade para trabalhar em equipas diversas. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

 
 
 
 

Avaliação da 
improvisação/co

mposição 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
direta dos 

parâmetros 
comportamentai

s 

Desenvolvimento 
pessoal 

... demonstra 
sempre 

Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, na 
maior parte 
das vezes,... 
Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 
vezes, ... 
Adequa, 
poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra ... 

Não 
seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM 
AMBIENTES DIGITAIS– 10% 

INVESTIGAR E PESQUISAR – 10% COMUNICAR E COLABORAR – 10% CRIAR E INOVAR – 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 e 9 Níveis 6 e 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 e 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais  
O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais, sendo 
capaz de: 
 
- Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na sociedade e no dia a dia; 
- Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e de navegação na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 
- Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos; 
- Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a necessidade de registar as fontes; 
- Entender as regras para criação e utilização de palavras chave seguras. 
 

Investigar e Pesquisar  
O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo capaz de: 
 
- Planificar estratégias de investigação e pesquisa a realizar online; 
- Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 
- Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 
- Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de ferramentas para apoiar o processo de investigação e 
pesquisa online; 
- Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; 
- Analisar criticamente a qualidade da informação; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 

Comunicar e Colaborar  
O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração, sendo capaz de: 
 
- Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 
- Selecionar as soluções tecnológicas, mais adequadas, para realização de trabalho colaborativo e comunicação que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 
- Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados; 
- Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em ambientes 
digitais fechados. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Criar e Inovar 
O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o pensamento 
computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: 
 
- Conhecer as potencialidades de diferentes aplicações digitais, por exemplo, de escrita criativa, explorando 
ambientes de programação; 
- Caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas digitais abordadas; 
- Compreender o conceito de algoritmo e elaborar algoritmos simples; 
- Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados e/ou detetando erros nos mesmos; 
- Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou simulados), utilizando aplicações 
digitais, por exemplo: ambientes de programação, mapas de ideias, murais, blocos de notas, diagramas e brainstorming 
online; 
- Produzir artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em 
Ambientes Digitais - 10% 

Investigar e Pesquisar - 10% Comunicar e Colaborar - 10% Criar e Inovar - 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais:  

• Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na sociedade e no dia a dia;  

• Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das aplicações digitais e de navegação na Internet, 
adotando comportamentos em conformidade;  

• Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos;  

• Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a necessidade de registar as fontes.  

• Entender as regras para criação e utilização de palavras-chave seguras. 
 

Investigar e Pesquisar 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online:  

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes;  

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa;  

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações para apoiar o processo de investigação e 
pesquisa online;  

• Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes, de acordo com o tema a desenvolver;  

• Analisar criticamente a qualidade da informação;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e a gestão da informação. 
 

Comunicar e Colaborar 
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração;  

• Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e comunicação que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;  

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados;  

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 

 

Criar e Inovar 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a estratégias 
e ferramentas digitais de apoio à criatividade:  

• Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais;  

• Conhecer as potencialidades de aplicações digitais de iniciação à organização e tratamento de dados;  

• Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou simulados), utilizando 
aplicações digitais, por exemplo: ambientes de programação, mapas de ideias, murais, blocos de notas, diagramas e 
brainstorming online;  

• Utilizar ambientes de programação para interagir com robots e outros artefactos tangíveis;  

• Produzir e modificar artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes 
digitais fechados. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 
Segurança, Responsabilidade e Respeito em 

Ambientes Digitais - 10% 
Investigar e Pesquisar - 10% Comunicar e Colaborar - 10% Criar e Inovar - 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais: 

• Conhecer diferentes sistemas operativos e mecanismos de segurança; 

• Adotar práticas seguras de instalação, atualização, configuração e utilização de ferramentas digitais; 

• Conhecer comportamentos que visam a proteção da privacidade; adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais; 

• Adotar práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e na navegação na Internet; 

• Ler, compreender e identificar mensagens manipuladas ou falsas; 

• Identificar os riscos do uso inapropriado de imagens, de sons e de vídeos; 

• Respeitar as normas dos direitos de autor associados à utilização da imagem, do som e do vídeo. 
 
Investigar e Pesquisar 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações para apoiar o processo de investigação e de 
pesquisa online; 

• Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da informação; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 
Comunicar e Colaborar 
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 

• Selecionar as soluções tecnológicas (mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e comunicação) que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados; 

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 

 
Criar e Inovar 

• Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a 
estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 

• Conhecer e utilizar as potencialidades de aplicações digitais de representação de dados e estatística; 

• Compreender e utilizar técnicas elementares (enquadramento, ângulos, entre outras) de captação e edição de imagem, 
som, vídeo e modelação 3D; 

• Analisar que tipos de problemas podem ser resolvidos usando, imagem, som, vídeo, modelação e simulação; 

• Decompor um objeto nos seus elementos constituintes; 
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• Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, utilizando as técnicas e materiais adequados de captação de imagem, 
som, vídeo e modelação, tendo em vista soluções adequadas a um problema ou projeto; 

• Mobilizar os conhecimentos sobre as normas dos direitos de autor associados à utilização da imagem, do som e do 
vídeo e modelação 3D; 

• Integrar conteúdos provenientes de diferentes tipos de suportes, para produzir e modificar, de acordo com normas e 
diretrizes conhecidas, artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e propósitos específicos; 

• Utilizar ambientes de programação para produzir artefactos digitais que interliguem, através do raciocínio lógico 
dedutivo, a componente da programação à do raciocínio criativo produzindo com isto elementos multimédia, 
nomeadamente, imagem, som, vídeo e elementos 3D. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em 
Ambientes Digitais - 10% 

Investigar e Pesquisar - 10% Comunicar e Colaborar - 10% Criar e Inovar - 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais: 

• Adotar práticas seguras de utilização das aplicações digitais e na navegação na Internet; 

• Conhecer e utilizar critérios de validação da informação publicada online; 

• Conhecer e utilizar as normas (relacionadas com direitos de autor, com propriedade intelectual e com licenciamento) 
relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus trabalhos, combatendo o plágio; 

• Conhecer e utilizar as recomendações relativas à acessibilidade, no âmbito da criação e da publicação de conteúdos 
digitais, mesmo que de forma elementar; 

• Conhecer comportamentos que visam a proteção da privacidade; 

• Adotar comportamentos seguros na utilização de aplicações digitais. 
 
Investigar e Pesquisar 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações, para apoiar o processo de investigação e 
pesquisa online; 

• Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e relevantes, de acordo com o tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da informação; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 
Comunicar e Colaborar 
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 

• Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a realização de trabalho colaborativo e comunicação síncrona 
e assíncrona que se pretendem efetuar, no âmbito de atividades e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e 
responsável as soluções mais adequadas e eficazes para partilhar ideias, sentimentos, informações ou factos na 
concretização dos objetivos; 

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e colaboração. 
 
Criar e Inovar 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a estratégias 
e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 

• Diferenciar as potencialidades e os constrangimentos de diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade e 
a inovação, aplicando critérios de análise pertinentes, previamente validados;  

• Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou simulados), utilizando 
aplicações digitais, por exemplo: ambientes de programação, mapas de ideias, murais, blocos de notas, diagramas e 
brainstorming online; 

• Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma 
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autónoma e responsável, as tecnologias digitais mais adequadas e eficazes para a concretização de projetos 
desenhados; 

• Planear um projeto que envolva recolha de dados para tratamento estatístico, provenientes de inquéritos, bases de 
dados ou outras fontes (digitais ou analógicas), e proceder à sua posterior apresentação; 

• Utilizar fórmulas com cálculos aritméticos simples e funções para processamento de dados que respondam às 
necessidades do projeto e criar gráficos simples, a partir dos dados inseridos nas células, adequados à situação; 

• Produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e responsável, e de acordo com os projetos 
desenhados; 

• Compreender e utilizar técnicas elementares (enquadramento, ângulos, entre outras) de captação e edição de imagem, 
som, vídeo e modelação 3D; 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM 
AMBIENTES DIGITAIS– 10% 

INVESTIGAR E PESQUISAR – 10% COMUNICAR E COLABORAR – 10% CRIAR E INOVAR – 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais  
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais:  
 
 - Ter consciência do impacto das tecnologias emergentes (por exemplo: realidade virtual, realidade aumentada e 
inteligência artificial) na sociedade e no dia a dia; 
- Adotar práticas seguras de utilização de dispositivos móveis (por exemplo: riscos de acesso através de redes públicas, 
instalação de aplicações para dispositivos móveis de fontes credíveis e dados recolhidos durante a sua utilização); 
- Analisar critérios para seleção e instalação de aplicações nos dispositivos móveis; 
- Conhecer funcionalidades de configuração dos dispositivos móveis que condicionam a privacidade (por exemplo: 
georreferenciação, acesso à câmara e microfone do dispositivo); 
- Conhecer e utilizar as normas relacionadas com direitos de autor, propriedade intelectual e licenciamento relativas à 
utilização e criação de aplicações para dispositivos móveis; 
- Conhecer e utilizar as recomendações relativas à acessibilidade no âmbito da criação de aplicações para dispositivos 
móveis, mesmo que de forma elementar. 
 

Investigar e Pesquisar  
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online: 
 
- Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 
- Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 
- Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações, para apoiar o processo de investigação e pesquisa 
online; 
- Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e relevantes, de acordo com o tema a desenvolver; 
- Analisar criticamente a qualidade da informação; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 
 

Comunicar e Colaborar  
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  
 
- Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 
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Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a realização de trabalho colaborativo e comunicação síncrona e 
assíncrona que se pretendem efetuar, no âmbito de atividades e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e responsável as 
soluções mais adequadas e eficazes para partilhar ideias, sentimentos, informações ou factos na concretização dos objetivos; 
- Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e colaboração. 
 
 

Criar e Inovar 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a estratégias 
e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 
 
- Conhecer e utilizar as potencialidades de aplicações digitais de representação de dados e estatística; 
- Conhecer e explorar os conceitos de “Internet das coisas” e outras tecnologias emergentes (por exemplo: realidade virtual, 
realidade aumentada e inteligência artificial); 
- Conhecer e explorar novas formas de interação com os dispositivos digitais; 
- Explorar os conceitos de programação para dispositivos móveis; 
- Exploração do conceito de algoritmo, respetiva estrutura, características e fases de elaboração de um programa de 
computador; 
- Introdução à programação web através das linguagens: HTML, CSS e JS; 
- Produzir, testar e validar aplicações para dispositivos móveis que correspondam a soluções para o problema enunciado. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 240 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESENHO A – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Reconhecer os diferentes contextos que experiencia como fonte de est ímulos visuais e não visuais, analisando e registando 
graficamente as situações que o/a envolvem.   
Reconhecer o desenho como uma das linguagens presentes em diferentes manifestações artísticas contemporâneas.   
Identificar diferentes períodos históricos e respetivos critérios estéticos, através de uma visão diacrónica do Desenho e de 
outras manifestações artísticas.   
Conhecer diversas formas de registo - desenho de observação, de memória e elaborados a partir do imaginário - explorando-
as de diferentes modos, através do desenho de contorno, de detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, 
objetivo/subjetivo, figurativo/ abstrato, esquisso e esboço, entre outros.   
Estabelecer relações entre os diferentes elementos da comunicação visual, como a forma, a cor, a luz-sombra, a textura, o 
espaço, o volume, entre outros.   
Respeitar diferentes modos de expressão plástica, recusando estereótipos e preconceitos.  
 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, 
textura, escala, ritmo, equilíbrio, estrutura, entre outros) na análise de imagens de diversa natureza e na elaboração de 
desenhos a partir de contextos reais observados, de imagens sugeridas e/ou de pontos de partida imaginados.   
Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, utilizando os princípios e o vocabulário específico da linguagem visual.   
Interpretar a informação visual e de construir novas imagens a partir do que vê.   
Desenvolver o sentido crítico, face à massificação de imagens produzidas pela sociedade.   
Utilizar argumentos fundamentados na análise da realidade que experiencia (natureza, ambiente urbano, museus e galerias 
de arte, entre outros).   
Adequar as formulações expressivas à sua intencionalidade comunicativa e a públicos diferenciados. 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Utilizar diferentes modos de registo: traço (intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha 
(densidade, transparência, cor e gradação) e técnica mista (combinações entre traço e mancha, colagens, pastéis de óleo e 
aguadas, entre outros modos de experimentação).   
Utilizar suportes diversos e explorar as características específicas e possibilidades técnicas e expressivas de diferentes 
materiais (grafites, carvão, ceras, pastéis, têmpera, aguarela e outros meios aquosos).   

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Reconhecer desenhos de observação, de memória e de criação e de os trabalhar de diferentes modos, através do desenho de 
contorno, de detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, esquisso e esboço objetivo/subjetivo, figurativo/abstrato, 
entre outros.   
Produzir registos gráficos de acordo com diferentes variáveis (velocidade, tempo e ritmo, entre outras).   
Realizar estudos de formas naturais e/ou artificiais, mobilizando os elementos estruturais da linguagem plástica e suas 
inter-relações (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, textura, escala, ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros).   
Explorar intencionalmente as escalas dos objetos ao nível da representação e da composição.   
Realizar, à mão livre, exercícios de representação empírica do espaço que se enquadrem nos sistemas de representação 
convencionais.   
Aplicar processos de síntese e de transformação/ composição (sobreposição, simplificação, nivelamento ou acentuação, 
repetição, entre outros), explorando intencionalmente o potencial expressivo dos materiais e da gestualidade.   
Compreender as potencialidades técnicas e expressivas dos meios digitais e de explorar software de edição de imagem e de 
desenho vetorial. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESENHO A – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Relacionar diferentes movimentos artísticos e respetivos critérios estéticos, integrando os saberes adquiridos na sua 
reflexão/ação.  
Desenvolver a observação e a análise através do exercício sistemático de várias formas de registo (o esquisso, o desenho de 
viagem e de diário gráfico, entre outras).  
Aprofundar conhecimentos sobre os elementos estruturais da linguagem plástica: forma (plano, superfície, textura, 
estrutura); cor/luz; espaço e volume (profundidade e sugestão da tridimensionalidade); movimento e tempo (cadência, 
sequência, repetição).  
Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, mobilizando conhecimentos, referenciando fontes de pesquisa e 
utilizando o vocabulário específico da linguagem visual.  
Avaliar o trabalho realizado por si e pelos seus pares, justificando as suas opções relativamente aos processos desenvolvidos 
e utilizando critérios de análise fundamentados nos seus conhecimentos e em referências culturais e artísticas. 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Emitir juízos críticos sobre o que vê, manifestando interesse e evidenciando os seus conhecimentos no contexto das 
actividades da disciplina.  
Experimentar, através do desenho, conceitos e temáticas próprios/as de manifestações artísticas contemporâneas.  
Selecionar modos de registo: traço (intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha, 
densidade, transparência, cor e gradação) e técnica mista (combinações entre traço e mancha, colagens, entre outros modos 
de experimentação), evidenciando um crescente domínio técnico e intencionalidade expressiva nos trabalhos que realiza.  
Selecionar os suportes e os materiais em função das suas características, adequando-os às ideias a desenvolver.  
Manifestar um progressivo domínio na aplicação dos conceitos e dos elementos estruturais da linguagem plástica: forma 
(plano, superfície, textura, estrutura); cor/luz; espaço e volume (profundidade e sugestão da tridimensionalidade); 
movimento e tempo (cadência, sequência, repetição), valor, textura, escala, ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros; 
aplicando-os na elaboração de desenhos e de imagens elaborados a partir de situações reais, sugeridas ou imaginadas.  
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Conhecer referenciais da arquitetura, do design, da escultura e da pintura que explorem cânones (aritméticos e simbólicos, 
entre outros), percebendo as relações entre estes e as diferentes épocas e contextos geográficos.  
Aprofundar os estudos da forma (proporção, desproporção, transformação) em diferentes contextos e ambientes, 
exercitando a capacidade de registo das suas qualidades expressivas (expressão do movimento, dinamismo, espontaneidade 
e tensão, entre outras).  
Manifestar um progressivo domínio na realização, à mão livre, de exercícios de representação empírica do espaço que se 
enquadrem nos sistemas de representação convencionais.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Utilizar, com capacidade técnica e intencionalidade expressiva, os meios digitais de edição de imagem e de desenho vetorial. 
 
Desenvolver, com crescente domínio, os estudos de formas e de escalas, iniciando processos de análise e síntese do corpo 
humano. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESENHO A – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Compreender que os processos de observação de diferentes imagens articulam perspetivas múltiplas de análise da(s) 
realidade(s).  
Refletir sobre a relação entre os eixos estruturantes das imagens [significante e significado (s)] e a sua articulação com as 
vivências e os conhecimentos dos fruidores/observadores.  
Aprofundar conhecimentos sobre a relação entre o que é percecionado e os diferentes modos de representação da(s) 
realidade(s).  
Refletir sobre o modo como os diferentes contextos das imagens e as circunstâncias em que o fruidor/observador as 
perceciona podem desencadear múltiplas leituras e interpretações.  
Reinterpretar referências de diferentes movimentos artísticos. 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Manifestar sentido crítico e sentido estético, articulando processos diversos de análise, síntese, argumentação e apreciação, 
enquanto observador-criador.  
Compreender a diversidade dos modos de expressão artística das diferentes culturas e o seu papel na construção da(s) 
identidade(s) cultural(ais).  
Avaliar o trabalho realizado por si e pelos seus pares, justificando as suas opções relativamente aos processos desenvolvidos 
e utilizando critérios de análise fundamentados nos seus conhecimentos e em referências culturais e artísticas. 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Desenvolver processos próprios de representação em torno do conceito de forma (ampliação, sobreposição, rotação, 
nivelamento, simplificação, acentuação e repetição), selecionando contextos, ambientes, formas de registo e de composição 
(linha, mancha, sombra, cor, contorno, sobreposição e justaposição, entre outros).  
Dominar e utilizar os efeitos da cor, manipulando-a de acordo com o aspeto gráfico/plástico pretendido. 
Aplicar diferentes esquemas cromáticos (analogia de cores, cores complementares, cores quentes e frias ou tríades 
cromáticas), na criação de composições.  
Utilizar o desenho de forma autónoma e intencional, nas suas diferentes vertentes, para comunicar ideias, temas, conceitos e 
ambientes.  
Selecionar, de forma autónoma e intencional, diferentes modos de registo, suportes, técnicas e materiais (convencionais e 
não convencionais).  
Dominar as relações entre os elementos da linguagem plástica, evidenciando um gradual desenvolvimento estético nas suas 
composições (unidade, variedade, vitalidade, harmonia, síntese, entre outros).  
Utilizar, de forma autónoma e intencional, as possibilidades expressivas dos meios digitais e os diversos processos de 
transformação gráfica.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Desenvolver, de forma autónoma e criativa, os processos de análise explorados anteriormente, através do desenho de várias 
expressões do corpo e da cabeça. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOMETRIA DESCRITIVA A – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

PROJEÇÃO DIÉDRICA – 100% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
1. INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DESCRITIVA  
1.1. Geometria Descritiva  
1.2. Tipos de projeção  
 
1.3. Sistemas de representação   

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço: 

o Ponto  

o Reta  
          - Posição relativa de duas retas:  
               complanares (paralelas ou concorrentes) não complanares (enviesadas).         

o Plano  
          - Posição relativa de retas e de planos:  
                reta pertencente a um plano  
                reta paralela a um plano  
                reta concorrente com um plano  
                planos paralelos  
                planos concorrentes.      
      
       Perpendicularidade de retas e de planos:  
               retas perpendiculares  
               retas ortogonais  
               reta perpendicular a um plano  
               planos perpendiculares. 

• Identificar o objeto, finalidade e vocação particular da Geometria Descritiva no estudo exato das formas dos objetos e 
de distinguir estes da sua representação gráfica.  

• Distinguir os conceitos de ponto próprio e impróprio e de reta própria e imprópria e de os associar, respetivamente, 
aos conceitos de direção e de orientação.  

• Identificar os elementos caracterizadores de uma projeção (centro de projeção, projetante, superfície de projeção, 
projeção).  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

•  Inferir os tipos de projeção e o modo como interferem na projeção de um mesmo objeto:  
          - central ou cónica,  
          - paralela ou cilíndrica (clinogonal/ortogonal).  

•  Identificar a função e vocação particular de cada um dos sistemas de representação a partir de descrições gráficas de 
um mesmo objeto:  

          - pelo tipo de projeção 
          - pelo número de projeções utilizada  
          - pelas operações efetuadas na passagem do tri para 
            o bidimensional:  
                 Projeção única n projeções e rebatimento de n-1 planos de projeção. 
                  
1.4. Introdução ao estudo dos sistemas de representação triédrica e diédrica 

• Identificar os planos que organizam o espaço no sistema de representação diédrica, respetivas retas de interseção, 
semi-espaços e coordenadas ortogonais:  

       o     Representação diédrica:  
                  - diedros de projeção  
                  - planos de projeção: plano horizontal (plano 1),  
                    plano frontal (plano 2)  
                  - eixo x ou aresta dos diedros (Linha de Terra) 
                  - planos bissetores dos diedros  
                  - plano de referência das abcissas.  

• Identificar os planos que organizam o espaço no sistema de representação triédrica, respetivas retas de interseção 
(eixos coordenados), semi-espaços e coordenadas ortogonais:  

        o     Representação triédrica:  
                    - triedros trirretângulos de projeção 
                    - planos de projeção: plano horizontal xy (plano 1), plano frontal zx  
                      (plano 2), plano de perfil yz (plano 3)                                      
                    - eixos de coordenadas ortogonais: x, y, z  
                    - coordenadas ortogonais: abcissa ou largura; 
                      ordenada/afastamento ou profundidade; cota ou altura. 
                       

• Reconhecer vantagens e inconvenientes dos sistemas de representação diédrica e triédrica e sua intermutabilidade.  

• Identificar o modo como o ponto é representado nos sistemas de representação diédrica e triédrica e inferir a sua 
localização no espaço e correspondência biunívoca. 

 
2. REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA  
2.1. Ponto  

•  Representar o ponto pelas suas projeções e relacioná-las com a localização do ponto no espaço. 

• Diferenciar as coordenadas e as projeções de pontos situados nos diferentes diedros, planos de projeção e planos 
bissetores, assim como de pontos situados na mesma projetante 

 
2.2. Segmento de reta 

•  Representar o segmento de reta pelas suas projeções,  e delas inferir a posição do segmento de reta no espaço, bem 
como eventuais relações de verdadeira grandeza entre este e a(s) sua(s) projeção(ões):  

       o     Segmento de reta perpendicular a um plano de projeção:     
                  - vertical  
                  - de topo  
       o     Segmento de reta paralelo aos dois planos de 
              projeção:  
                  - fronto-horizontal  
       o     Segmento de reta paralelo a um dos planos de projeção:  
                 - horizontal (de nível)  
                 - frontal (de frente) 
       o     Segmento de reta oblíquo aos dois planos de 
              projeção:  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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                  - de perfil (paralelo ao plano de referência das abcissas)                  
                   - passante (concorrente com o eixo x)  
                   - passante de perfil 
                   - oblíquo.  

•  Representar segmentos de reta paralelos a um ou a dois planos de projeção, definidos por um ponto e pelo  seu 
comprimento.  

 
2.3. Reta 

• Representar a reta pelas suas projeções e qualquer ponto que lhe pertença (incluindo os traços nos planos de projeção 
e nos planos bissetores), ou reta que se relacione com a reta inicial.  

•  Desta representação, inferir tanto as relações destes elementos entre si, como a posição da reta no espaço:  

o     Reta perpendicular a um dos planos de projeção:  
                   - vertical  
                   - de topo  
       o      Reta paralela aos dois planos de projeção: 
                    - fronto-horizontal  
       o      Reta paralela a um dos planos de projeção:  
                    - horizontal (de nível)  
                   - frontal (de frente)  
       o      Reta oblíqua aos dois planos de projeção: 
                    - de perfil (paralela ao plano de referência das abcissas) 
                     - passante (concorrente com o eixo x)  
                     - passante de perfil  
                     - oblíqua. 

• Distinguir retas projetantes de retas não projetantes.  

•  Representar retas concorrentes e retas paralelas.  

•  Distinguir retas complanares de retas não complanares. 
 
2.4. Figuras planas I 

• Relembrar construções elementares de geometria plana. Representar polígonos e círculos horizontais, frontais ou de 
perfil e identificar o plano de projeção em que se projetam em verdadeira grandeza. 

 
2.5. Plano 

•  Representar o plano pelos elementos que o definem:  
        o      3 pontos não colineares  
        o      uma reta e um ponto exterior  
        o      duas retas paralelas 
        o      duas retas concorrentes (incluindo os traços nos planos de projeção).  

• Representar qualquer ponto ou reta contidos no plano e, desta representação, deduzir não apenas as condições de 
pertença entre pontos, retas e plano, mas também a posição do plano no espaço:  

        o       Plano paralelo a um dos planos de projeção:  
                      - horizontal (de nível)  
                      - frontal (de frente)  
        o       Plano perpendicular a um dos planos de projeção:    
                      - vertical  
                      - de topo  
        o       Plano perpendicular aos dois planos de projeção:  
                      - de perfil (paralelo ao plano de referência dasabcissas) 
         o      Plano oblíquo aos dois planos de projeção:  
                      - de rampa (paralelo ao eixo x)  
                      - passante (contém o eixo x)  
                      - oblíquo (oblíquo ao eixo x).  
 

• Distinguir planos projetantes de planos não projetantes 
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•  Representar as retas notáveis do plano (horizontais, frontais, de maior declive, de maior inclinação) relacionando-as 
entre si. 

 
2.6. Intersecções (Reta/Plano e Plano/Plano) 

• Determinar a interseção de uma reta com um plano (definido ou não pelos seus traços), recorrendo, nos casos que o 
justifiquem, ao método geral da interseção de uma reta com um plano:  

       o       Interseção de uma reta com um plano projetante 
       o       Interseção de uma reta com um plano não 
                projetante.  

• Determinar a interseção de um plano com os planos bissetores. 

• Determinar a interseção de quaisquer dois planos (definidos ou não pelos seus traços), recorrendo, nos casos que o 
justifiquem, ao método geral da interseção de planos:  

       o       Interseção de dois planos projetantes  
       o       Interseção de um plano projetante com um plano 
                não projetante  
       o       Interseção de dois planos não projetantes. 

•  Determinar a interseção de quaisquer três planos, recorrendo, nos casos que o justifiquem, ao método geral da 
interseção de planos. 

 
2.7. Paralelismo e Perpendicularidade entre retas e planos 

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre paralelismo entre retas e planos:  
       o       Paralelismo de retas e de planos:  
                     - retas paralelas  
                     - reta paralela a um plano 
                     - planos paralelos  

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre perpendicularidade entre retas e planos:  
       o       Perpendicularidade de retas e de planos:  
                     - retas perpendiculares  
                     - retas ortogonais  
                     - reta perpendicular a um plano  
                     - planos perpendiculares.  

• Representar uma reta paralela a um plano. 

• Representar uma reta perpendicular a um plano. 
 
2.8. Sólidos I 

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre Superfícies e Sólidos:  
       o       Superfícies: generalidades, geratriz e diretriz 
                (exemplos: superfícies plana, piramidal, cónica, 
                 prismática, cilíndrica, esférica, entre outras). 
       o        Sólidos: generalidades, poliedros e não-poliedros 
                 (exemplos: pirâmides, prismas, cones, cilindros, 
                 esfera, entre outros).  

• Representar pirâmides (retas ou oblíquas) de base regular e cones (retos ou oblíquos) de base circular, situada num 
plano horizontal, frontal ou de perfil. 

• Representar prismas (retos ou oblíquos) de bases regulares e cilindros (retos ou oblíquos) de bases circulares, 
situadas em planos horizontais, frontais ou de perfil.  

• Representar paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil.  

•  Representar a esfera e as suas circunferências máximas horizontal, frontal e de perfil. 

• Representar pontos e linhas contidos nas arestas, faces ou superfícies dos sólidos em estudo. 
 
2.9. Métodos Geométricos Auxiliares I:  
        Mudança de Diedros de Projeção Rotações 

• Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a verdadeira grandeza das relações métricas entre elementos 
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geométricos contidos num plano de perfil, vertical ou de topo, designadamente:  
       o       Mudança de diedros de projeção (casos que impliquem apenas uma  
                mudança) para transformar as projeções:               
                      - de um ponto  
                      - de uma reta  
                      - dos elementos definidores de um plano.  

• Rotações (casos que impliquem apenas uma rotação) para proceder:  
       o       à rotação de um ponto o à rotação de uma reta  
       o       à rotação de um plano projetante  
       o       ao rebatimento de planos de perfil o ao rebatimento  de planos verticais                
       o       ao rebatimento de planos de topo. 

• Compreender espacialmente cada um dos métodos auxiliares em estudo e reconhecer as suas características e 
aptidões, selecionando o mais adequado, de acordo com o objetivo pretendido. 

•  Identificar o eixo de rotação ou charneira do rebatimento como eixo de afinidade, por aplicação do teorema de 
Desargues. 

 
2.10. Figuras planas II 

• Representar polígonos e círculos contidos em planos de perfil.  

• Representar polígonos e círculos contidos em planos verticais.  

• Representar polígonos e círculos contidos em planos de topo. 
 
2.11. Sólidos II 

• Representar pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) vertical(ais) ou de topo.  

• Representar paralelepípedos retângulos com face(s) situada(s) em plano(s) vertical(ais) ou de topo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOMETRIA DESCRITIVA A – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

PROJEÇÃO DIÉDRICA – 70% PROJEÇÃO AXONOMÉTRICA – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

2. REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA 
2.12. Métodos Geométricos Auxiliares II:  
Rebatimento de planos não- -projetantes 

• Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a verdadeira grandeza das relações métricas entre 
elementos geométricos contidos em planos não-projetantes:  

             o      Rotações (casos que impliquem mais do que uma rotação) para 
                     proceder ao: 
                     -      rebatimento do plano oblíquo; 
                     -      rebatimento do plano de rampa;  
                     -      rebatimento do plano passante.  

• Compreender espacialmente o método auxiliar em estudo.  

• Identificar o eixo de rotação ou charneira do rebatimento como eixo de afinidade, por aplicação do teorema de 
Desargues. 

 2 
.13. Figuras planas III 

• Representar polígonos contidos em planos oblíquos.  

• Representar polígonos contidos em planos de rampa.  

• Representar polígonos contidos em planos passantes. 
 
2.14. Sólidos III 

• Representar pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) não-projetante(s).  

• Representar paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos não-projetantes. 
 
2.15. Sombras 

• Compreender os conceitos de sombra própria, espacial, projetada (real e virtual).  

• Compreender espacialmente os planos rasantes a pirâmides e a prismas: 
                   - contendo um ponto da sua superfície; 
                   - passando por um ponto exterior;  
                   - paralelos a uma reta dada.  

• Compreender espacialmente os planos tangentes a cones e a cilindros:  
                   - contendo um ponto da sua superfície; 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

                   - passando por um ponto exterior;  
                   - paralelos a uma reta dada. 

• Compreender espacialmente a direção luminosa convencional.  

• Representar a sombra projetada, nos planos de projeção, de qualquer ponto, segmento de reta ou reta.  

• Representar as sombras própria e projetada, sobre os planos de projeção, de polígonos contidos em qualquer 
tipo de plano e de círculos contidos em planos projetantes, segundo a direção luminosa convencional.  

• Representar as sombras própria e projetada, nos planos de projeção, de pirâmides (retas ou oblíquos) e prismas 
(retos ou oblíquos), com base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, 
segundo a direção luminosa convencional.  

• Representar as sombras própria e projetada, nos planos de projeção, de paralelepípedos retângulos com faces 
situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil, segundo a direção luminosa convencional. 

• Representar as sombras própria e projetada, nos planos de projeção, de cones (retos ou oblíquos) e cilindros 
(retos ou oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, 
segundo a direção luminosa convencional. 

 
2.16. Secções 

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre secções planas de sólidos e truncagem. 

• Representar a figura da secção produzida por um plano horizontal, frontal ou de perfil em: o pirâmides retas e 
prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em qualquer tipo de plano; o paralelepípedos retângulos com 
faces situadas em qualquer tipo de plano.  

• Representar a figura da secção produzida por qualquer tipo de plano em: o pirâmides (retas ou oblíquas) e 
prismas (retos ou oblíquos), de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de 
perfil; o paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil. 

• Representar a figura da secção produzida por um plano projetante: o em cones (retos ou oblíquos) e cilindros 
(retos ou oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil; o na 
esfera.  

• Diferenciar graficamente os sólidos resultantes de uma truncagem. 
 
2.17. Interseções de retas com sólidos 

• Representar a interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas (retos ou oblíquos), de 
base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 

• Representar a interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, 
frontais e/ou de perfil.  

• Representar a interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou oblíquos), de base(s) 
circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil.  

Representar a interseção de uma reta com a esfera. 

 
3. REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA  
3.1. Introdução à Representação Axonométrica 

• Identificar a função e vocação particular do sistema de representação axonométrica a partir de descrições 
gráficas de um mesmo objeto.  

• Identificar os planos que organizam o espaço no Sistema de Representação Axonométrica, diferenciando planos 
e eixos coordenados, do plano e eixos axonométricos. 

• Reconhecer a correspondência biunívoca entre a posição do sistema de eixos no espaço e a sua projeção no 
plano axonométrico.  

• Reconhecer as coordenadas ortogonais do Sistema de Representação Axonométrica e identificar as situações em 
que estas se projetam em verdadeira grandeza. 

 
 3.2. Axonometrias Oblíquas ou Clinogonais:  
       Cavaleira e Planométrica  

•  Compreender espacialmente a direção e inclinação particular das retas projetantes e os diferentes 
posicionamentos do sistema de eixos coordenados em relação ao plano axonométrico.   

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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• Determinar graficamente a escala axonométrica do eixo normal ao plano de projeção, através do rebatimento do 
plano projetante desse eixo, reconhecendo a influência da inclinação das retas projetantes na projeção das 
medidas. 

 
3.3. Axonometrias Ortogonais:  
       Trimetria, Dimetria e Isometria 

• Compreender espacialmente a direção das retas projetantes e os diferentes posicionamentos do sistema de 
eixos coordenados, em relação ao plano axonométrico.  

• Identificar as situações em que dois ou mais eixos coordenados têm inclinações comuns em relação ao plano 
axonométrico.  

• Determinar graficamente as escalas axonométricas através do rebatimento do plano definido por um par de 
eixos ou do rebatimento do plano projetante de um eixo. 

 
3.4. Representação Axonométrica de formas  
        tridimensionais 

•  Representar, em axonometria clinogonal, formas tridimensionais resultantes da justaposição de:  
              o      pirâmides retas ou oblíquas de base regular paralela a um dos planos 
                      coordenados em que, pelo menos, uma aresta da base é paralela a um 
                      eixo coordenado; 
              o      prismas retos ou oblíquos de bases regulares paralelas a um dos  
                      planos coordenados em que, pelo menos, uma aresta de uma das  
                      bases é paralela a um eixo coordenado; 
             o      paralelepípedos retângulos com faces paralelas  aos planos  
                     coordenados;           
             o      cones retos ou oblíquos de base circular paralela ao plano  
                     axonométrico;                    
             O     cilindros retos ou oblíquos de bases circulares paralelas ao plano  
                     axonométrico. 
                       

• Representar, em axonometria ortogonal (e incluindo, como método de construção, o “método dos cortes” devido 
à sua relação direta com a representação diédrica e triédrica), formas tridimensionais resultantes da 
justaposição de:  

              o      pirâmides retas ou oblíquas de base regular paralela a um dos planos  
                      coordenados em que, pelo menos, uma aresta da base é paralela a um 
                      eixo coordenado; 
              o      prismas retos ou oblíquos de bases regulares paralelas a um dos  
                      planos coordenados em que, pelo menos, uma aresta de uma das 
                      bases é paralela a um eixo coordenado;                                                             
              o      paralelepípedos retângulos com faces paralelas aos planos  
                      coordenados. 
                        

• Representar formas tridimensionais no sistema de representação axonométrica, a partir da sua descrição gráfica 
nos sistemas de representação diédrica ou triédrica. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE OFICINA DE MULTIMÉDIA B – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

INTRODUÇÃO AO 
MULTIMÉDIA 

DIGITAL 
 

2% 

TEXTO 
 

10% 

IMAGEM DIGITAL  
 

15% 

NARRATIVA PARA 
MULTIMÉDIA  

 
5% 

ANIMAÇÃO  
 

15% 

SOM DIGITAL  
 

8% 

VÍDEO  
 

15% 

PROJETO 
MULTIMÉDIA  

 
30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
INTRODUÇÃO AO MULTIMÉDIA DIGITAL  
Compreender os conceitos associados às diferentes dimensões da multimédia.  
Identificar os tipos de multimédia.  
Identificar os suportes de multimédia.  
Compreender os conceitos relacionados com os elementos gráficos para multimédia.  
 
TEXTO  
Compreender elementos gráficos, nomeadamente, a utilização das fontes mais adequadas a cada produto multimédia.  
Saber usar os diversos elementos gráficos, nomeadamente as fontes, com equilíbrio, do ponto de vista compositivo.  
Criar um produto gráfico integrando de forma harmoniosa os diferentes elementos.  
 
IMAGEM DIGITAL  
Compreender os diversos tipos e formatos de imagem digital.  
Conhecer diferentes modelos de cor e resoluções de imagem, conforme o objetivo do produto.  
Utilizar ferramentas de edição de imagem vetorial e bitmap.  
Saber realizar operações de manipulação e edição de imagem digital.  
Integrar imagem digital num produto multimédia.  
 
NARRATIVA PARA MULTIMÉDIA IMAGEM DIGITAL  
Conhecer diferentes narrativas para conteúdos multimédia.  
 
ANIMAÇÃO 
Conhecer técnicas de animação.  
Utilizar ferramentas de animação digital.  
Criar animação 2D ou 3D.  
 
SOM DIGITAL  
Identificar diversos formatos de áudio.  
Conhecer equipamentos de captação de som.  
Utilizar ferramentas de edição de áudio.  
Captar e editar som de forma a produzir áudio para suportes multimédia. 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 VÍDEO  
Conhecer o enquadramento de planos e ângulos de captação de vídeo.  
Saber editar vídeo.  
Criar um guião com narrativa para vídeo.  
Integrar elementos de texto, imagem e som na produção  
de vídeo.  

 
PROJETO MULTIMÉDIA 
Conhecer o conceito de projeto multimédia.  
Compreender as fases de desenvolvimento de um projeto para a concretização de um produto multimédia.  
Desenvolver métodos de trabalho e organização, através do planeamento e desenvolvimento de projetos multimédia. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE OFICINA DE ARTES – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Analisar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais, mobilizando diferentes critérios estéticos;   
Demonstrar consciência e respeito pela diversidade cultural e artística;   
Compreender as características da linguagem das artes visuais em diferentes contextos culturais;   
Compreender o desenho como forma de pensamento comunicação e criação nas variadas áreas de produção artística, 
tecnológica e científica;   
Conhecer em profundidade processos artísticos como modo de intervenção na sociedade e comunidade;   
Aplicar com fluência a gramática da linguagem visual;  
Dominar o desenho como forma de pensamento e comunicação;   
Refletir sobre temas de identidade e do quotidiano utilizando referências da arte contemporânea; 
Dominar processos de questionamento.   
 
 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Comunicar, utilizando discursos multimodais recorrendo a técnicas variadas;   
Interpretar a multiplicidade de respostas das artes visuais na contemporaneidade;   
Interpretar vivências de modo a construir narrativas que se podem concretizar nas variadas áreas da produção artística 
contemporânea;  
Refletir sobre vivências que tenham tido mostras de arte. 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Manipular com intencionalidade os diferentes processos artísticos;  
Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto, nas diversas áreas em estudo;   
Intervencionar criticamente, no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está inserido;   
Transformar os conhecimentos adquiridos nos seus trabalhos de um modo pessoal; 
Elaborar discursos visuais informados e criativos utilizando metodologias de trabalho faseadas;   
Romper limites para imaginar novas soluções;   
Experimentar materiais, técnicas e suportes com persistência;   
Concretizar projetos artísticos temáticos individuais e de grupo partindo do desenho;   

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Dinamizar intervenções artísticas colaborativas no âmbito da cidadania e da sustentabilidade pessoal, social e ambiental;  
Apresentar publicamente um portefólio de produto em forma digital e física;   
Organizar exposições com os projetos e produções multidisciplinares. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

INTRODUÇÃO À MULTIMÉDIA – 50% INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

INTRODUÇÃO À MULTIMÉDIA  
Compreender a importância que as tecnologias multimédia assumem na atualidade;  
Apreender os fundamentos da interatividade; 
Conhecer o conceito de multimédia digital.  
 
Compreender a importância da escolha de caracteres e fontes na formatação de texto em diversos tipos de suportes;   
Distinguir imagem bitmap de imagem vetorial, bem como, respetivos formatos; 
Conhecer os fundamentos do desenho vetorial;  
Desenvolver técnicas de desenho vetorial; 
Converter imagens bitmap em imagens vetoriais (tracing); 
Converter imagens vetoriais em imagens bitmap (rasterização); 
Realizar operações de manipulação e edição de imagem. 
 
 
Conhecer os principais formatos de ficheiros de som e de vídeo; 
Captar e editar som de forma a produzir o áudio digital para diferentes suportes multimédia; 
Conhecer as fases do processo de autoria de vídeo - aquisição, edição e pós-produção; 
Planear, estruturar e organizar um guião, com narrativa, para criar produtos multimédia; 
Criar ambientes para animação seguindo princípios de continuidade e descontinuidade espácio-temporal recorrendo a 
ferramentas digitais; 
Elaborar storyboards e criar cenas, personagens e enredos.  
 
Planear um projeto multimédia partindo da definição de objetivos, recursos, calendarização e distribuição de tarefas; 
Elaborar protótipos e design de interfaces, detalhando esquemas de navegação, conteúdos e composições; 
Integrar imagens em produtos multimédia; 
Produzir conteúdos e proceder à montagem; 
Testar e validar o produto multimédia; 
Definir processos de distribuição e manutenção de produtos multimédia. 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 
Conhecer o paradigma da programação “Front-End”, através de linguagens de marcação e folhas de estilo; 
Desenvolver layouts interativos de interface gráfica recorrendo a linguagens de marcação e folhas de estilo. 
 
Compreender a noção de algoritmo; 
Distinguir e identificar linguagens naturais e linguagens formais; 
Elaborar algoritmos simples através de pseudocódigo, fluxogramas e linguagem natural; 
Implementar soluções baseadas em algoritmos, fluxogramas e/ou pseudocódigo. 
 
 
Conhecer o paradigma da programação “Back-End” uttilizando uma linguagem de programação imperativa codificada para 
elaborar programas simples, em ambiente de programação consola/servidor; 
Identificar e utilizar diferentes tipos de dados em programas; 
Reconhecer diferentes operadores aritméticos, lógicos, relacionais e respetivas regras de prioridade; 
Desenvolver programas que incluam estruturas condicionais, estruturas de seleção e estruturas repetitivas com vista à 
resolução de problemas de baixa complexidade; 
Utilizar e criar funções em programas; 
Executar operações básicas com arrays. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA 
 

▪ EMRC – 5.º ano de escolaridade 

▪ EMRC – 6.º ano de escolaridade 

▪ EMRC – 7.º ano de escolaridade 

▪ EMRC – 8.º ano de escolaridade 

▪ EMRC – 9.º ano de escolaridade 

▪ EMRC – 10.º ano de escolaridade 

▪ EMRC – 11.º ano de escolaridade 

▪ EMRC – 12.º ano de escolaridade 

▪ Cidadania e Desenvolvimento – 5.º ano de escolaridade 

▪ Cidadania e Desenvolvimento –6.º ano de escolaridade 

▪ Cidadania e Desenvolvimento – 7.º ano de escolaridade 

▪ Cidadania e Desenvolvimento – 8.º ano de escolaridade 

▪ Cidadania e Desenvolvimento – 9.º ano de escolaridade 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 5.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Compreender a mudança, como uma constante na vida e como fator de 
crescimento; 
- Valorizar a diversidade dos membros em todos os grupos como fator de 
enriquecimento; 
UL2 
- Reconhecer o Advento como tempo de preparação para o Natal; 
- Identificar as figuras do Advento e Natal; 
- Compreender as manifestações culturais e artísticas das comunidades cristãs 
relativas ao Advento e Natal; 
UL3 
- Identificar as funções da família; 
- Reconhecer a família como projeto de vida; 
UL4 
- Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance social e religioso; 
- Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Saber que os cristãos aprendem com Deus a comprometer-se numa vida com 
os outros, tal como estabelecido na Aliança; 
UL2 
- Conhecer a situação histórica do nascimento de Jesus; 
- Saber que o Natal é a celebração do Nascimento de Jesus e a realização da 
esperança cristã; 
UL3 
- Interpretar o projeto cristão para a família; 
UL4 
- Reconhecer nas primeiras comunidades cristãs um modelo de fraternidade; 
- Reconhecer a Regra de ouro do Cristianismo e de outras tradições religiosas; 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Reconhecer a pertinência das regras no funcionamento da vida em sociedade; 
- Assumir valores essenciais para uma convivência pacífica e facilitadora da 
relação interpessoal. 
UL2 
- Assumir a construção de uma sociedade mais justa, humana e responsável de 
acordo com a mensagem de Jesus. 
UL3 
- Assumir valores e gestos do amor na vida familiar 
UL4 
- Promover o valor do perdão nas relações interpessoais; 
- Comprometer-se na construção de um mundo fraterno que promove o bem 
comum e o cuidado do outro. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 6.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Conhecer o conceito de pessoa e a sua etimologia; 
- Distinguir as diferentes dimensões da pessoa: física intelectual, moral, emocional, social e religiosa; 
- Interpretar o conceito de dignidade humana; 
UL2 
- Identificar Jesus Cristo como um marco na história; 
- Interpretar, a partir das narrativas bíblicas, os dados histórico-sociais da morte e ressurreição de Jesus; 
UL3 
- Identificar situações de fragilidade e ameaça à justa distribuição de bens; 
- Compreender a dimensão simbólica da refeição; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
UL1 
- Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o caráter pessoal da relação de Deus com cada ser humano; 
UL2 
- Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o Deus misericordioso; 
UL3 
- Explicar o significado dos relatos da Última Ceia; 
 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS 
UL1 
- Descobrir as organizações que trabalham pela promoção da dignidade humana; 
- Assumir os direitos fundamentais da pessoa e da criança; 
UL2 
- Assumir o valor da vida em situações do quotidiano; 
UL3 
- Caraterizar instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a eliminação da fome; 
- Descobrir que a partilha dos bens supõe a partilha de si; 
- Assumir a atitude do voluntariado e o valor da solidariedade. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 7.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Identificar as teorias do Big-Bang e evolução das espécies sobre a origem do Universo e do ser humano; 
- Discutir os dados da ciência, sobre a origem do universo, do ser humano e do sentido da vida e da humanidade, com as 
diferentes experiências religiosas; 
UL2 
- Identificar manifestações do fenómeno religioso e da experiência religiosa; 
- Perceber a função da religião na vida pessoal e coletiva; 
- Distinguir Monoteísmo de Politeísmo; 
- Identificar exemplos relevantes do património artístico criados com base nas religiões; 
- Identificar as tradições religiosas orientais; 
UL3 
- Identificar os aspetos essenciais que caracterizam a Adolescência; 
- Discutir a relevância da adolescência na formação da personalidade e no desenvolvimento pessoal; 
- Valorizar a família, os outros e a sociedade na construção da personalidade da pessoa; 
- Relacionar as mudanças na adolescência com o aumento da responsabilidade pessoal, no Ser e no agir; 
UL4 
- Identificar a Paz como condição essencial para a convivência humana; 
- Discutir situações reais de falência da paz; 
- Identificar atitudes e instituições para a promoção da paz no mundo; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
UL1 
- Conhecer a mensagem bíblica e de outras tradições religiosas sobre a Criação; 
- Reconhecer, na mensagem bíblica a excecionalidade da pessoa humana perante toda a Criação; 
UL2 
- Compreender o núcleo central constitutivo da identidade das religiões abraâmicas; 
UL3 
- Valorizar a mensagem cristã para a vivência do amor humano; 
UL4 
- Mobilizar os princípios do diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e colaboração entre os povos; 
- Valorizar a Paz como elemento essencial da identidade cristã; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Assumir comportamentos de responsabilização social em relação à natureza e ao Homem. 
UL2 
- Verificar que os princípios éticos comuns das várias religiões promovem a paz e o bem comum. 
UL3 
- Assumir atitudes responsáveis na procura da felicidade pessoal e dos outros. 
UL4 
- Assumir atitudes responsáveis pela construção da paz 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 8.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Identificar sinais que transmitem Amor; 
- Reconhecer a a família como espaço de amor e de abertura aos outros; 
- Compreender que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social; 
- Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e implicações éticas; 
- Perceber a Maternidade e paternidade responsável; 
UL2 
- Perceber o contributo do Cristianismo na construção da civilização ocidental; 
- Identificar factos históricos e razões sobre a separação entre as Igrejas cristãs; 
- Conhecer as caraterísticas da identidade da Igreja Latina e da Igreja Ortodoxa; 
- Apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da Reforma; 
UL3 
- Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a sua liberdade; 
- Reconhecer a Pessoa enquanto Ser voltado para o bem; 
- Apontar situações de manipulação da consciência humana e suas implicações no impedimento ao exercício da liberdade; 
UL4 
- Discutir o conceito de Ecologia como ponto de partida para um mundo habitável e sustentável; 
- Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos destrutivos para com a natureza;  
- Enumerar algumas instituições de defesa da natureza; 
 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
UL1 
- Reconhecer na mensagem cristã a importância do amor e da fecundidade e suas implicações numa opção de vida; 
UL2 
- Valorizar atitudes e movimentos para a unidade dos Cristãos com base no apelo de Jesus para que “todos sejam um”. 
UL3 
- Reconhecer na mensagem cristã a bondade de Deus e o apelo à vivência da liberdade na realização pessoal;  
UL4 
- Identificar na mensagem e tradição cristã a natureza como dádiva de Deus para a felicidade do ser humano; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS 
UL1 
- Valorizar atitudes de fidelidade e doação e no amor e na sexualidade. 
UL3 
- Assumir atitudes responsáveis promotoras de Liberdade. 
UL4 
- Participar iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa comum. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 9.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Identificar a vida como dádiva de Deus e um direito primordial; 
- Reconhecer a vida humana como um bem inviolável; 
- Perceber criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em desvantagem social onde a dignidade da 
vida humana se encontra ameaçada; 
UL2 
- Identificar a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão; 
- Discutir várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo; 
- Apontar vários elementos constitutivos do fenómeno religioso; 
UL3 
- Identificar a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal; 
- Relacionar Vocação e Profissão na construção de projeto de vida; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Reconhecer a dignidade da vida humana desde a sua conceção até à morte natural; 
- Compreender o núcleo central do cristianismo que assume o humano como Imagem e Semelhança de Deus; 
UL2 
- Reconhecer, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como um apelo à construção de um mundo solidário; 
- Compreender que a fé cristã é uma experiência de encontro e da bondade de Deus; 
UL3 
- Reconhecer nos valores evangélicos fundamentos para um verdadeiro projeto de vida; 
 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Participar em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
UL2 
- Descobrir em factos sociais e acontecimentos históricos, transformações provocadas pela vivência da fé; 
- Elaborar propostas onde o crente é o rosto e as mãos de Deus a atuar no mundo.  
UL3 
- Mobilizar valores para a concretização de um projeto de vida humana para a sua realização pessoal e no serviço aos outros; 
- Valorizar a esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos outros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 10.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Apresentar uma definição dos conceitos de «ética» e de «moral»; 
- Explicitar o que são valores morais e as suas principais características; 
- Organizar uma hierarquia de valores; 
- Identificar as principais tipologias da ética; 
- Compreender diversos modos de aquisição de valores na pessoa humana; 
UL2 
- Explicitar o significado de crença e de fé religiosa como atitude de confiança ligada ao transcendente; 
- Indicar manifestações da dimensão simbólica na atividade humana e no discurso religioso; 
- Identificar manifestações do sagrado na organização do tempo e do espaço social; 
- Identificar funções desempenhadas pelo simbólico e pelo religioso na construção do tecido social e cultural das sociedades 
desde os primórdios da humanidade; 
- Caracterizar o processo de constituição e o património espiritual das principais tradições religiosas; 
- Evidenciar traços da memória cristã na construção das culturas europeias; 
- Interpretar a secularização, a desinstitucionalização e a individualização nas religiões; 
- Assinalar novas geografias e novas formas de religião nas sociedades pós-industriais; 
- Estabelecer implicações entre religião, cidadania e interculturalidade, explicitando o contributo das sabedorias e das 
civilidades religiosas para construção das sociedades; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Estabelecer um diálogo entre cultura e fé, identificando os princípios do cristianismo; 
- Entender o ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus como categoria fundante da dignidade humana e da ética; 
- Reconhecer a mensagem bíblica como fundamento e inspiração para o agir cristão; 
UL2 
- Articular uma perspetiva sobre a dimensão do sagrado a partir da compreensão do Deus da bíblia como Aquele que atende 
e se faz próximo dos mais frágeis; 
- Apresentar a novidade do cristianismo no contexto da “viragem axial” e da diversidade religiosa do mundo helenizado e 
romanizado; 
- Apresentar o papel do cristianismo numa ética partilhada face aos dinamismos da globalização, designadamente na defesa 
da dignidade da pessoa, na promoção da paz, e na procura do bem comum; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Mobilizar critérios éticos para a tomada de decisões em ordem a uma vida com sentido; 
UL2 
- Participar de forma esclarecida no diálogo ecuménico e inter-religioso e cooperar na promoção dos valores universais da 
verdade, da liberdade, da justiça e da paz; 
- Apresentar razões para as suas opções em matéria religiosa. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 11.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Perceber a definição de economia e a finalidade da atividade económica; 
- Identificar a relação entre a ética e a economia; 
- Compreender a ética do comportamento humano e os princípios morais reguladores da atividade económica; 
- Perceber o valor do trabalho; 
- Analisar as causas e as consequências dos atentados à dignidade do trabalho; 
- Identificar causas da pobreza e das desigualdades sociais; 
UL2 
- Compreender o desejo do ser humano na procura da felicidade e na busca de sentido para a existência; 
- Reconhecer o ser humano como “um ser em situação” e “um ser em relação”; 
- Compreender que as opções fundamentais requerem discernimento e se baseiam em critérios de coerência e de 
responsabilidade; 
UL3 
- Reconhecer que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia interferem com partes essenciais da vida das pessoas; 
- Levantar questões sobre a manipulação da ciência para com a realidade quando a reduz a mero objeto de estudo para 
interesses particulares; 
- Reconhecer os limites que se colocam à investigação científica com base em critérios ético-morais assentes no princípio da 
dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte natural; 
- Enunciar interrogações próprias do ser humano às quais a ciência não responde; 
- Diferenciar os âmbitos da ciência e da religião enquanto atividades que o ser humano desenvolve ao responder a diferentes 
necessidades; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Reconhecer que a ética cristã defende a dignidade humana e a justiça social; 
- Conhecer o Pensamento Social da Igreja sobre as questões económico-sociais; 
- Apresentar a visão cristã da economia e da sociedade na opção pelos pobres e no cuidado da natureza; 
UL2 
- Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como dádiva para os outros através de escolhas em 
liberdade; 
- Referir os valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a vida tem sentido 
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Desenvolvimento 
pessoal 

UL3 
- Compreender o religioso como como resposta à procura de sentido da existência humana; 
- Entender os relatos bíblicos da criação como resposta à constante interrogação humana sobre a origem do universo, 
observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das origens e o conhecimento dos desenvolvimentos 
evolucionistas; 
- Articular ciência e teologia como domínios do saber autónomos, mas cooperantes e complementares; 
- Articular o pensamento cristão sobre a pessoa humana, enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o conhecimento 
oferecido pelas ciências; 
 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Promover uma atitude de denúncia e de luta contra a pobreza e a injustiça; 
- Valorizar a necessidade de globalização da solidariedade; 
- Mobilizar critérios éticos perante a atividade publicitária; 
- Assumir compromissos em ordem à construção de uma economia mais justa. 
UL2 
- Assumir atitudes de gratuidade e dom de si, como construtoras de sentido. 
UL3 
- Mobilizar conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre questões suscitadas pelos saberes de outras disciplinas; 
- Distinguir, na aplicação das descobertas científicas, entre o que é tecnicamente possível e o eticamente aceitável. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 12.º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Explicitar o conceito de política, relacionando-o com a ética e a religião e apresentando o seu papel na construção da 
comunidade; 
- Diferenciar as configurações de sociedade enquanto massa e enquanto povo;  
UL2 
-Reconhecer a arte modo de interpretação do mundo, de compreensão da condição humana e de expressão da 
espiritualidade; 
- Mencionar funções e características específicas da arte cristã; 
- Identificar exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso; 
- Verificar, no património artístico português, traços distintivos da arte cristã na arquitetura, na pintura e na escultura; 
- Apresentar o significado da expressão “literatura cristã”; 
- Distinguir os géneros e as grandes temáticas da literatura cristã ao logo do tempo. 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Apresentar os critérios bíblicos da autoridade política e a experiência das primeiras comunidades cristãs;  
- Identificar os princípios essenciais da Doutrina Social da Igreja e o seu contributo para o desenvolvimento de uma 
sociedade justa, capaz de promover a dignidade de cada ser humano, no diálogo com as várias instituições do mundo 
contemporâneo;  
- Estabelecer uma relação de primazia da comunidade civil perante a comunidade política; 
- Reconhecer o sentido da participação dos cristãos na política como uma responsabilidade no serviço à comunidade, à 
pessoa e à verdade. 
UL2 
- Identificar formas de arte e modalidades da produção artística orientadas para o quotidiano da prática religiosa; 
- Evidenciar a relevância do património artístico da Igreja na cultura; 
- Reconhecer a memória cristã na génese da criação musical do Ocidente; 
- Explicitar, sucintamente, o papel da música na experiência cristã ao longo ao longo do tempo; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Mobilizar critérios éticos para apreciar, com sentido crítico, diferentes sistemas do exercício do poder;  
- Participar na vida da comunidade, segundo os valores evangélicos da verdade, da justiça, da liberdade e da paz; 
- Construir, a partir da visão cristã, argumentos sobre uma ética da gratuidade, assumindo responsabilidades e gestos de 
solidariedade na promoção humana. 
UL2 
-Promover a arte como interpretação do mundo, compreensão da condição humana e expressão da espiritualidade; 
- Defender e divulgar o património artístico e religioso. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 5º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

A comunidade humana e política 
25% 

Aproxima-se o Natal 
10% 

A Família, Comunidade de Vida e Amor 
40% 

Construir a Solidariedade 
25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
A comunidade humana e política [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Instituições e Participação 
Democrática] 
 
- Compreender a mudança, como uma constante na vida e como fator de crescimento;  
 
- Valorizar a diversidade dos membros em todos os grupos como fator de enriquecimento; 
 
- Reconhecer a pertinência das regras no funcionamento da vida em sociedade; 
 
- Assumir valores essenciais para uma convivência pacífica e facilitadora da relação interpessoal. 
 
 
Aproxima-se o Natal [Direitos Humanos, Interculturalidade, Espiritualidade] 
 
- Compreender as manifestações culturais e artísticas relativas à festa do Natal; 
 
- Assumir a construção de uma sociedade mais justa, humana e responsável. 
 
 
A Família, Comunidade de Vida e Amor [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Educação ambiental, Saúde] 
 
- Identificar os modelos e funções da família; 
 
- Conhecer as formas e tipologias familiares ao longo da história; 
 
- Reconhecer a família como projeto de vida; 
 
- Assumir valores e gestos do amor na vida familiar, principalmente ao nível do desenvolvimento de comportamentos 
saudáveis e ecológicos. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
Construir a Solidariedade [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento sustentável] 
 
- Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance humano e social; 
 
- Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade; 
 
- Reconhecer a Regra de ouro e o sentido de dever cívico; 
 
- Promover o valor da concórdia nas relações interpessoais; 
 
- Comprometer-se na construção de um mundo fraterno que promove o bem comum, o cuidado do outro e do meio 
ambiente. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 6º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

A PESSOA 
40% 

JESUS, UM HOMEM PARA OS OUTROS 
40% 

A PARTILHA DO PÃO 
20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
A PESSOA [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Sexualidade, Educação para o consumo, 
Saúde] 
 
- Conhecer o conceito de pessoa e a sua etimologia; 
 
- Distinguir as diferentes dimensões da pessoa: física intelectual, moral, emocional, social e religiosa; 
 
- Interpretar a sexualidade como dimensão integrante e totalizante da pessoa humana; 
 
- Interpretar o conceito de dignidade humana; 
 
- Descobrir as organizações que trabalham pela promoção da dignidade humana; 
 
- Conhecer e assumir os direitos fundamentais da pessoa e da criança; 
 
 
- Promover atitudes responsáveis do aluno no cuidado do corpo, na estima de si e no relacionamento interpessoal; 
 
- Incentivar os alunos a assumir o bem-estar físico e mental como condição básica para o desenvolvimento pessoal e o 
exercício de uma cidadania ativa. 
 
JESUS, UM HOMEM PARA OS OUTROS [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Media] 
 
- Identificar Jesus Cristo como um marco na história; 
 
- Identificar como elemento fulcral do nosso ordenamento jurídico a igualdade entre todos (homens/mulheres) e a 
construção de uma fraternidade universal; 
 
- Assumir a defesa do valor da vida em situações do quotidiano; 
 
- Assumir como desígnio a comunicação fraterna e o diálogo entre todos os homens; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais, assumindo que a democracia é inseparável da luta por uma 
comunicação social capaz de fomentar a cidadania enquanto prática;  
 
- Combater a desinformação como uma das mais sérias ameaças, que descredibiliza as instituições democráticas e mina 
a confiança dos cidadãos nas Instituições. 
 
A PARTILHA DO PÃO [Direitos Humanos, Interculturalidade, Desenvolvimento sustentável, Saúde, Risco, 
Educação para o consumo, Voluntariado] 
 
- Identificar situações de fragilidade e ameaça à justa distribuição de bens; 
 
- Compreender a dimensão simbólica da refeição; 
 
- Caraterizar instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a eliminação da fome; 
 
- Descobrir que a partilha dos bens supõe a partilha de si; 
 
- Promover comportamentos solidários e responsáveis do aluno enquanto consumidor, face ao desenvolvimento 
sustentável e ao bem comum; 
 
- Reconhecer a importância de uma alimentação saudável como comportamento que condiciona a sua própria saúde e a 
saúde das comunidades; 
 
- Assumir a atitude do voluntariado e o valor da solidariedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 7º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO 
35% 

RELIGIÃO E SOCIEDADE 
15% 

ADOLESCÊNCIA E AFETIVIDADE 
35% 

PAZ E DIREITOS HUMANOS 
15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento 
sustentável, Educação Ambiental] 
 
- Identificar as teorias do Big-Bang e evolução das espécies sobre a origem do Universo e do ser humano; 
 
- Discutir os dados da ciência, sobre a origem do universo, do ser humano e do sentido da vida e da humanidade, com as 
diferentes experiências religiosas; 
 
- Conhecer a mensagem bíblica e de outras tradições religiosas sobre a Criação; 
 
- Assumir comportamentos de responsabilização social em relação à natureza e ao Homem. 
 

RELIGIÃO E SOCIEDADE [Direitos Humanos, Interculturalidade, Diálogo Inter-religioso, Voluntariado] 
 
- Identificar manifestações do fenómeno religioso e da experiência religiosa; 
 
- Perceber a função da religião na vida pessoal e coletiva; 
 
- Distinguir Monoteísmo de Politeísmo; 
 
- Identificar exemplos relevantes do património artístico criados com base nas religiões; 
 
- Identificar as tradições religiosas orientais; 
 
- Compreender o núcleo central constitutivo da identidade das religiões abraâmicas; 
 
- Verificar que os princípios éticos comuns das várias religiões promovem a paz e o bem comum. 
 
ADOLESCÊNCIA E AFETIVIDADE [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Saúde, Sexualidade, Risco, Media] 
 
- Identificar os aspetos essenciais que caracterizam a Adolescência; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
- Discutir a relevância da adolescência na formação da personalidade e no desenvolvimento pessoal; 
 
- Valorizar a família, os outros e a sociedade na construção da personalidade da pessoa; 
 
- Relacionar as mudanças na adolescência com o aumento da responsabilidade pessoal, no Ser e no agir, face aos novos 
desafios deste estádio de desenvolvimento; 
 
- Identificar os riscos específicos desta fase de desenvolvimento específica; 
 
- Assumir atitudes responsáveis na procura da felicidade pessoal e dos outros; 
 
- Promover valores como imparcialidade, verdade e compromisso ético na utilização esclarecida das tecnologias de 
informação e comunicação. 
 
PAZ E DIREITOS HUMANOS [Direitos Humanos, Interculturalidade, Instituições e Participação Democrática, 
Risco, Segurança, Defesa e Paz, Voluntariado] 
 
- Identificar a Paz como condição essencial para a convivência humana; 
 
- Discutir situações reais de falência da paz; 
 
- Identificar atitudes e Instituições para a promoção da paz no mundo; 
 
- Mobilizar os princípios do diálogo como suporte para a construção da paz e colaboração entre os povos; 
 
- Assumir atitudes responsáveis pela construção da paz. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 8º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

AMOR E SEXUALIDADE 
35% 

DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 
10% 

LIBERDADE E DEPENDÊNCIAS 
35% 

ECOLOGIA E VALORES 
20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
AMOR E SEXUALIDADE [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Saúde, Sexualidade, Risco] 
 
- Identificar sinais que transmitem Amor; 
 
- Reconhecer a família como espaço de amor e de abertura aos outros; 
 
- Compreender que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social; 
 
- Equacionar o binómio afetividade/sexualidade; 
 
- Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e implicações éticas; 
 
- Perceber a Maternidade e Paternidade responsáveis; 
 
- Valorizar atitudes de fidelidade e doação, no amor e na sexualidade. 
 
 
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO [Direitos Humanos, Interculturalidade] 
 
- Perceber o contributo do Cristianismo na construção da civilização ocidental; 
 
- Identificar factos históricos e razões sobre a separação entre as Igrejas cristãs; 
 
- Apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da Reforma – defesa da tolerância e do respeito; 
 
- Valorizar atitudes e movimentos para o diálogo ecuménico e inter-religioso; 
 
- Compreender o significado e a origem dos conceitos de respeito e tolerância; a sua tradição histórica e aplicá-los a 
situações quotidianas e atuais. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
LIBERDADE E DEPENDÊNCIAS [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Risco, Instituições e Participação 
Democrática, Media] 
 
- Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a sua liberdade; 
 
- Reconhecer a Pessoa enquanto ser voltado para a procura da justiça e do bem comum; 
 
- Apontar situações de manipulação da consciência humana e da praxis humana e as suas implicações na obstrução ao 
exercício da liberdade; 
 
- Conhecer o fenómeno das adições, sobretudo a toxicodependência; 
 
- Assumir atitudes responsáveis e promotoras de Liberdade; 
 
- Reconhecer no Estado de Direito o garante da defesa da liberdade ao nível pessoal e no espaço público; 
 
- Promover a adoção de comportamentos e atitudes adequadas a uma utilização crítica e segura das tecnologias digitais.  
 
ECOLOGIA E VALORES [Desenvolvimento Sustentável, Educação ambiental, Risco, Voluntariado] 
 
- Discutir o conceito de Ecologia integral como ponto de partida para um mundo habitável e sustentável; 
 
- Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos destrutivos para com a natureza; 
 
- Enumerar algumas instituições de defesa da natureza; 
 
- Participar em iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa comum. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 9º ano de escolaridade 

DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

VIDA E DIGNIDADE 
40% 

A QUESTÃO DE DEUS 
40% 

PROJETO DE VIDA 
20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
VIDA E DIGNIDADE [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Saúde, Sexualidade, Risco, Instituições e Participação 
Democrática] 
 
- Identificar a vida como um direito primordial; 
 
- Reconhecer os direitos humanos como um bem inviolável e inalienável; 
 
- Perceber criticamente factos sociais onde a dignidade da vida humana se encontra ameaçada – racismo, xenofobia, 
preconceito, ideologias desumanas; 
 
- Reconhecer a dignidade da vida humana em todos os momentos; 
 
- Debate acerca das questões éticas suscitadas pela prática da IVG [aborto] e da Eutanásia; 
 
- Participar em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
 
 
A QUESTÃO DE DEUS [Direitos Humanos, Interculturalidade, Espiritualidade] 
 
- Identificar a problemática da existência de Deus no diálogo crença versus razão; 
 
- Apontar vários elementos constitutivos do fenómeno religioso; 
 
- Discutir as várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo; 
 
- Descobrir em factos sociais e acontecimentos históricos transformações provocadas pela vivência da fé; 
 
- Promover a liberdade de consciência como fundamento do respeito, da tolerância e da liberdade religiosa. 
 
 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... 
adquiriu 
parcialm

ente ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... 
comunic

a e/ou 
participa

, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
PROJETO DE VIDA [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Risco, Instituições e Participação Democrática, 
Empreendedorismo, Mundo do Trabalho] 
 
- Identificar a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal; 
 
- Relacionar Vocação e Profissão na construção de um projeto de vida pessoal atento aos interesses individuais e às 
necessidades do mundo do trabalho; 
 
- Desenvolver a capacidade de decidir e arriscar, assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas; 
 
- Promover a participação ativa como membro colaborante da sociedade na escolha de um projeto de vida; 
 
- Mobilizar valores para a concretização de um projeto de vida. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonst

ra, 
algumas 
vezes, ... 
Selecion

a, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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1.º CICLO 
 

 

1.º ANO DE ESCOLARIDADE 286 

2.º ANO DE ESCOLARIDADE 327 

3.º ANO DE ESCOLARIDADE 358 

4.º ANO DE ESCOLARIDADE 385 
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1.º ANO DE ESCOLARIDADE 
Operacionalização dos critérios de Português – 1.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Oralidade 
(25%) 

Comunicador  
  
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
   
Sistematizador/ 
organizado  
  
 Participativo/ 
colaborador   
  
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J   )                
 

• Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades 
(nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir instruções, responder 
a questões). 

• Identificar informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos. 

• Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de perguntas, de 
afirmações e de pedidos. 

• Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma articulação 
correta e natural das palavras. 

• Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos. 

• Planear, produzir e avaliar textos orais curtos, com a colaboração do professor. 

• Recontar histórias e narrar situações vividas e imaginadas. 
 
 
 
 
 

• Compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para desenhar, registar e parafrasear para 
adquirir diferentes padrões de entoação e ritmo; 

• Distinguir diferentes situações comunicativas (por 
exemplo, contar uma história, pedir/dar informações); 

• Avaliar discursos tendo em conta a adequação à 
situação de comunicação; 

• simulação de diferentes papéis interacionais em jogos 
dramáticos que envolvam situações e finalidades 
comunicativas diversas (por exemplo, explicar um jogo, 
atividade ou tarefa, pedir informações); 

• Produção de discursos preparados para apresentação a 
público restrito (à turma, a colegas de outras turmas), 
com diferentes finalidades: recontar histórias lidas em 
livros; 

• Narrar situações imaginadas como forma de 
desenvolver e explorar a imaginação, a expressão 
linguística e a competência comunicativa; 

• Descrever situações, pessoas/personagens, espaços − 
jogos de simulação e dramatizações para assunção de 
diferentes papéis comunicativos; 

• Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares com Estudo do Meio, Matemática e 
Expressões. 
 

Testagem:  

• Testes de compreensão 
oral. 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 
 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou opiniões.  
 
Análise de conteúdo:  

• Debates; 

• Exposições orais; 

• Trabalhos de pesquisa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura 
(20%) 

 
Informado  
 
Questionador 
 
 
Leitor  
 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
 
Responsável/ 
autónomo 

 

• 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. 

• Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em 
resposta ao nome da letra ou ao segmento fónico que habitualmente 
responde à letra. 

• Enumerar corretamente as letras do alfabeto na sua ordenação 
convencional. 

• Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação razoavelmente 
correta e com segurança. 

• Evidenciar o sentido global de textos, associados a várias finalidades (lúdicas, 
estéticas, informativas). 

• Identificar, por expressões de sentido equivalente, informação explícita no 

• Manipulação de unidades de sentido como 
segmentação de textos em frases, de frases em 
palavras, de palavras em sílabas e fonemas; 

• Reconstituição de textos; 

• Realização de diferentes tipos de leitura em voz 
alta (ler muito devagar, ler muito depressa, ler 
muito alto, ler murmurando, ler em coro, fazer 
leitura coletiva, fazer leitura dramatizada); 

• Jogos com pseudo-palavras e pares mínimos 
para descobrir correspondências entre 
grafemas e fonemas; 

• Leitura em voz alta de palavras, pseudopalavras 
e textos curtos, num tempo previamente 

 
 
Testagem:  

• Testes escritos. 
 

Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
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(A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 
 

texto.  
 

determinado (por exemplo, por minuto); 

• Registo de regularidades e padrões (por 
exemplo, de padrões silábicos, de pares 
mínimos); 

• Compreensão de textos através de atividades 
orientadas para mobilização de experiências e 
saberes; 

• Localização de informação explícita relevante 
para a construção do sentido; 

• Inferências baseadas em informação explícita 
no texto; 

• Aquisição de saberes relacionados com a 
organização do texto própria do género a que 
pertence (narrar, descrever, informar); 

• Seleção de informação essencial para 
diferentes finalidades. 

perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa.  

 
 
 
.  
 

Escrita 
(20%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
 
Questionador 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 
Criativo  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
 
Responsável/ 
autónomo 
 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 
 

• Representar 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. 

• Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, 
aplicando regras de correspondência fonema – grafema. 

• Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva e através de 
digitação num dispositivo eletrónico, utilizando adequadamente os 
seguintes sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação e ponto 
de exclamação. 

• Planear, redigir e rever textos curtos com a colaboração do professor. 

• Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções, escrever 
legivelmente com correção (orto)gráfica e com uma gestão correta do 
espaço da página. 

• Articular segmentos do texto através do emprego de elementos gramaticais 
que marcam relações de tempo e causa. 

• Utilizar o ponto final na segmentação da unidade frásica e a vírgula em 
enumerações e coordenações. 

• Aquisição de conhecimento relacionado com o 
alfabeto e com as regras convencionais de 
escrita (ortografia, pontuação, sinais auxiliares 
da escrita); 

•  Consciencialização da existência de diferentes 
modos de organizar um texto, tendo em conta 
finalidades como narrar, descrever, informar;  

• Variações de textos fazendo manipulações 
quanto à extensão de frases ou segmentos 
textuais; 

•  Planificação, produção e divulgação 
desinformação escrita pelos alunos; 

• Revisão para avaliar se o texto escrito cumpre 
os objetivos iniciais, para detetar fragilidades e 
para aperfeiçoar e concluir a versão inicial; 

• Apreciação de textos produzidos pelo próprio 
aluno ou por colegas justificando o juízo de 
valor sustentado. 

Testagem:  

• Testes escritos; 

• Exercícios 
ortográficos. 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Inquérito:  

• Questionários 
escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa. 

 

Educação Literária  • Manifestar ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de • Aquisição de saberes (noções elementares de Testagem:  
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(20%) Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
 
Indagador/ 
Investigador  
 
Criativo  
 
Responsável/ 
autónomo  
 
Comunicador 
 
Leitor 
  
 
Crítico/Analítico 
  
(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 
 
 

obras literárias e textos da tradição popular. 

• Revelar apreço e curiosidade face aos textos ouvidos. 

• Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e 
em outros textos ouvidos. 

• Antecipar a história com base em noções elementares de género (contos 
de fada, lengalengas, poemas, ...) e em elementos do paratexto. 

• Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, intenções 
e emoções de personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e 
poemas. 

• Antecipar o desenvolvimento da história por meio de inferências 
reveladoras da compreensão de ideias, de eventos e de personagens. 

• Distinguir ficção de não ficção. 

• (Re)contar histórias. 

• Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 

• Ler narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de 
outrem. 

• 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. 

géneros como contos de fadas, lengalengas, 

poemas) proporcionados por − escuta ativa de 
obras literárias e de textos de tradição popular; 

• Leitura de narrativas e de poemas; 

• Compreensão de narrativas literárias com base 
num percurso de leitura que implique imaginar 
desenvolvimentos narrativos; 

• Antecipar acções narrativas; 

• Mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o 
mundo para interpretar expressões e segmentos 
de texto; 

• Justificar as interpretações; 

• Questionar aspetos da narrativa; 

• Valorização da leitura por meio de atividades que 
impliquem criar e/ou desenvolver o hábito de ler; 

• Dramatizar, recitar, ler expressivamente, 
recontar, recriar; 

• Exprimir reações de leitor; 

• Fazer inferências, avaliar situações, 
comportamentos, modos de dizer, ilustrações, 
entre outras dimensões; 

• Persuadir colegas para a leitura de livros 
escolhidos. 

• Testes de 
compreensão 
oral/escrita. 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Debates; 

• Exposições; 

• Registos da 
biblioteca de turma; 

• Trabalhos de 
pesquisa.  

 
 

Gramática 
(15%) 

Questionador 
 
 Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
 
 Crítico/Analítico  
 
 Sistematizador/ 
organizador 
 
(A, B, C, D, F, G, I, J) 
 

• Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas. 

• Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

• Conhecer regras gerais da flexão nominal e adjetival com base na 
descoberta de regularidades. 

• Verificar relações semânticas de semelhança e de oposição entre 
palavras. 

• Descobrir o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto 
verbal e não verbal. 

• Usar, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior 
frequência na formação de frases complexas. 

• Conhecer regras elementares de ortografia e de pontuação (frase 
simples). 

• Conhecer a flexão nominal e adjetival (género e número). 

• Desenvolver o conhecimento lexical, passivo e ativo. 

• Desenvolvimento da consciência fonológica, 
morfológica e sintática; 

• Consciencialização de elementos e estruturas 
fonológicas como fonemas, sílabas, palavras por 
meio de atividades que impliquem: manipular 
palavras fazendo variar fonemas e sílabas; 

• Construir/reconstruir palavras; 

• Aquisição de conhecimento relacionado com 
alfabeto e representação escrita de fonemas, a 
flexão em número do nome e do adjetivo, a 
concordância em género e em número do 
adjetivo com o nome; 

• Mobilização do conhecimento adquirido em 
situações que impliquem informar, explicar, 
questionar; 

Testagem:  
 

• Testes 
escritos/orais. 

 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 
 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos. 
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• Ampliação do conhecimento lexical de base do 
aluno por meio de atividades que, por exemplo, 
impliquem ler, deduzir significados, perguntar, 
observar semelhanças entre palavras, organizar 
famílias de palavras; 

• Consciencialização do modo como a unidade 
frase se organiza em torno de palavrascentro 
por meio de atividades que impliquem construir 
frases a partir de palavras como nome, verbo; 

• Ampliar frases simples associando adjetivos, 
determinantes, quantificadores, aos nomes (Ex: 
Comi melancia/Comi uma deliciosa fatia de 
melancia); 

• Exercitação de construções frásicas e textuais 
em que seja possível expandir, ampliar, associar 
elementos; 

• Modificar, fazer variar, observar alterações; 

• Substituir elementos e estruturas; 

• Explicar diferenças e alterações; 

• Consciencialização do funcionamento da frase 
complexa sem explicitação de metalinguagem 
através de atividades como construir frases com 
elementos subordinativos como quando, 
porque, por causa disso. desenvolvimento da 
consciência fonológica, morfológica e sintática; 

• Consciencialização de elementos e estruturas 
fonológicas como fonemas, sílabas, palavras por 
meio de atividades que impliquem: manipular 
palavras fazendo variar fonemas e sílabas; 

• Construir/reconstruir palavras; 

• Aquisição de conhecimento relacionado com 
alfabeto e representação escrita de fonemas, a 
flexão em número do nome e do adjetivo, a 
concordância em género e em número do 
adjetivo com o nome; 

• Mobilização do conhecimento adquirido em 
situações que impliquem informar, explicar, 
questionar; 

• Ampliação do conhecimento lexical de base do 
aluno por meio de atividades que, por exemplo, 
impliquem ler, deduzir significados, perguntar, 
observar semelhanças entre palavras, organizar 

 
 
 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Fichas de trabalho. 
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famílias de palavras; 

• Consciencialização do modo como a unidade 
frase se organiza em torno de palavras centro 
por meio de atividades que impliquem construir 
frases a partir de palavras como nome, verbo; 

• Ampliar frases simples associando adjetivos, 
determinantes, quantificadores, aos nomes (Ex: 
Comi melancia/Comi uma deliciosa fatia de 
melancia); 

• Exercitação de construções frásicas e textuais 
em que seja possível expandir, ampliar, associar 
elementos; 

• Substituir elementos e estruturas; 

• Explicar diferenças e alterações. 

• Consciencialização do funcionamento da frase 
complexa sem explicitação de metalinguagem 
através de atividades como construir frases com 
elementos subordinativos como quando, 
porque, por causa disso. 
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Operacionalização dos critérios de Matemática – 1.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Números e 
Operações 

(40%) 

 
Comunicador 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
 

Sistematizador/ organizado 
 

Participativo/ colaborador 
 

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

• Ler e representar números no sistema de numeração decimal e 
identificar o valor posicional de um algarismo.  

• Efetuar contagens progressivas e regressivas, com e sem recurso a 
materiais manipuláveis (incluindo contagens de 2 em 2, 5 em 5, 3 em 
3, ...), e registar as sequências numéricas obtidas, identificando e 
dando exemplos de números pares e ímpares.  

• Reconhecer e memorizar factos básicos das operações e calcular com 
os números inteiros não negativos recorrendo à representação 
horizontal do cálculo, em diferentes situações e usando diversas 
estratégias que mobilizem relações numéricas e propriedades das 
operações.  

• Reconhecer e utilizar diferentes representações para o mesmo 
número e relacioná-las.  

• Comparar e ordenar números, e realizar estimativas plausíveis de 
quantidades e de somas e diferenças, com e   sem recurso a material 
concreto. 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, formular conjeturas e explicar como são geradas essas 
regularidades. 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com 
números naturais, em contextos matemáticos e não matemáticos, e 
avaliar a plausibilidade dos resultados. 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana 
e social.                        

• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, operações, e 
procedimentos matemáticos). 
• Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução 
de problemas, exercícios, jogos). 
• Utilizar materiais manipuláveis estruturados e 
não estruturados e outros recursos na 
resolução 
de problemas e em outras tarefas de 
aprendizagem. 
• Utilizar números naturais em situações 
variadas 
e com diferentes significados (de quantidade, 
ordem, localização, designação). 
• Utilizar factos básicos das operações em 
situações de cálculo (ex.: 3+3=6, 7+3=10, 
2+5=7, 
6-2=4, 10-4=6). 
• Resolver problemas que envolvam a adição 
nos sentidos de juntar e acrescentar; subtração 
nos sentidos de retirar, comparar e completar; 
e, 
analisar estratégias variadas de resolução. 
• Realizar cálculos recorrendo a diferentes 
estratégias de cálculo mental, em contextos 
diversos. 
• Explorar e descrever padrões de repetição e 
regularidades numéricas, em contextos 
diversos. 
• Resolver problemas que requeiram a 
aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 

Testagem:  

• Testes escritos; 

• Testes de cálculo 
mental e de 
resolução de 
problemas. 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Debates.  
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• Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução de 
problemas, 
e apreciar os resultados obtidos. 
• Comunicar, oralmente e por escrito, para 
descrever e explicar procedimentos, raciocínios 
e 
conclusões. 
• Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
 
 
 
 

Geometria e 
Medida 
(35%) 

Comunicador 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

 
Sistematizador/ organizado 

 
Participativo/ colaborador 

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

 

• Identificar, interpretar e descrever relações espaciais, situando-se no 
espaço em relação aos outros e aos objetos.  

• Identificar e comparar sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças, e identificando polígonos (triângulos, 
quadrados, retângulos) e círculos nesses sólidos.  

• Descrever figuras no plano, identificando as suas propriedades, e 
representá-las a partir de atributos especificados.  

• Compor e decompor figuras planas, a partir de figuras dadas, 
identificando atributos que se mantêm ou que se alteram nas figuras 
construídas.  

• Comparar e ordenar objetos de acordo com a grandeza comprimento, 
identificando e utilizando unidades de medida.  

• Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas, e usá-los 
em contextos diversos.   

• Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo (dia, semana, 
mês e ano).  

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo 
a visualização e a medida em contextos matemáticos e não 
matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.  

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana 
e social.  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos. 

• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados, numa abordagem do 
espaço 
ao plano, que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, operações, e 
procedimentos matemáticos). 
• Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução 
de problemas, exercícios, jogos). 
• Descrever figuras bi e tridimensionais, 
identificando propriedades e partes 
componentes 
dessas figuras. 
• Desenhar figuras bidimensionais e antecipar 
atributos de figuras obtidas por composição ou 
decomposição. 
• Utilizar unidades de medida não 
convencionais 
em contextos variados. 
• Efetuar contagens e ler quantias de dinheiro 
envolvendo números naturais até 100, 
utilizando 
apenas euros ou apenas cêntimos. 
• Ler e escrever a medida de tempo 
apresentada 
num relógio de ponteiros, em horas e meias 

Testagem:  

• Testes escritos; 

• Resolução de 
problemas. 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Debates.  
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horas, relacionando-as, respetivamente, com 
voltas e meias voltas do ponteiro dos minutos. 
• Utilizar materiais manipuláveis estruturados e 
não estruturados, na resolução de problemas e 
em outras tarefas de aprendizagem. 
• Resolver problemas que requeiram a 
aplicação 
de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 
• Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar os 
resultados obtidos. 
• Comunicar, oralmente e por escrito, para 
descrever e explicar procedimentos, raciocínios 
e 
conclusões. 
• Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
(25%) 

Comunicador 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

 
Sistematizador/ organizado 

 
Participativo/ colaborador 

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

 

• Recolher, organizar e representar dados qualitativos e quantitativos 
discretos utilizando diferentes   representações e interpretar a 
informação representada. 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo 
a organização e tratamento de dados em contextos familiares 
variados. 

• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e 
resultados baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana 
e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a 
sua aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e a - vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na 
vida em sociedade. 

• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, regras e 
procedimentos 
matemáticos). 
• Formular questões em contextos familiares 
variados para recolha e tratamento de dados. 
• Utilizar esquemas de contagem, tabelas de 
frequências absolutas, gráficos de pontos, 
pictogramas, diagramas de Venn e de Carroll na 
organização e representação de dados. 
• Resolver problemas recorrendo à recolha de 
dados e à sua organização e representação. 
• Comunicar, oralmente e por escrito, para 
descrever e explicar representações dos dados 
e 
as interpretações realizadas. 
• Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Testagem:  

• Testes escritos; 

• Resolução de 
problemas. 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Debates.  
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Operacionalização dos critérios de Estudo do Meio – 1.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Sociedade 
(25%) 

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

 
 

Criativo 
 
 

Crítico/Analítico 
 

(A, B, C, D, G, I, J) 
 

• Conhecer datas e factos significativos da sua história individual que 
concorram para a construção do conhecimento de si próprio.  

• Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade na 
descrição de situações do quotidiano e ou da sua história pessoal, numa linha 
do tempo, localizando-as no espaço, através de plantas, de mapas e do 
globo.  

• Estabelecer relações de parentesco através de uma árvore genealógica 
simples, ou outros processos, até à terceira geração, reconhecendo que 
existem diferentes estruturas familiares, e que, no seio da família, os 
diferentes membros poderão desempenhar funções distintas.  

• Relacionar as atividades exercidas por alguns membros da comunidade 
familiar ou local com as respetivas profissões.  

• Associar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à sua 
nacionalidade, desenvolvendo o sentido de pertença.  

• pesquisa de informação;  

• mobilização do conhecimento em contextos 
diversos;   

• utilização de software simples;  

• conceção de situações em que determinado 
conhecimento possa ser aplicado;  

• criação de um objeto, texto simples ou 
solução face a um desafio;  

• utilização de modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (por exemplo, 
imagens);  

• realização de assembleias de turma para 
discussão, entre outros assuntos, de aspetos 
da cidadania;  

• organização de debates que requeiram a 
formulação de opiniões;  

• exposição de razões que sustentam 
afirmações;  

• identificação e avaliação da plausibilidade das 
razões que sustentam uma afirmação;  

Testagem:  

• Testes escritos e 
orais. 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e /ou 
opiniões.  
 

Análise de conteúdo: 

• Cadernos diários; 

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa individual 
ou em grupo.  

 
 

Natureza 
(25%) 

 
 

Indagador/ 
Investigador  

 
Respeitador da 

diferença/ do outro  
 

Sistematizador/ 
organizador  

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

• Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas 
da vida humana, comparando aspetos decorrentes de parâmetros como: 
sexo, idade, dentição, etc.  

• Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança 
individual e coletiva em diversos contextos – casa, rua, escola e meio 
aquático - e propor medidas de proteção adequadas.  

• Identificar os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, 
individual e coletivo, desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, 
alimentar, do vestuário e dos espaços de uso coletivo.  

• Reconhecer as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu 
quotidiano.  

• Reconhecer a desigual repartição entre os continentes e os oceanos, 

• realização de jogos, jogos de papéis e 
simulações;  

• problematização de situações;  

• formulação de questões-problema;  

• registo seletivo de ideias prévias, da 
planificação de atividades a realizar, dos 
dados recolhidos e das conclusões 
construídas a partir dos dados;  

• confrontação de resultados obtidos com 
previsões feitas;  

• identificação de alguns fatores que 
influenciam uma experiência;  

Testagem:  
 

• Testes escritos e 
orais. 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Inquérito:  
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localizando no globo terrestre as áreas emersas (continentes) e imersas 
(oceanos).  

• Localizar em mapas, por exemplo digitais, o local de nascimento, de 
residência, a sua escola e o itinerário entre ambas, compreendendo que o 
espaço pode ser representado. 

• Comunicar ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e 
acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal, constatando a sua 
diversidade.  

• Reconhecer a existência de diversidade entre seres vivos de grupos 
diferentes e distingui-los de formas não vivas.  

• Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida na Terra.  

• Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu desenvolvimento.   

• recolha de dados e opiniões relacionados 
com as temáticas em estudo;  

• incentivo à investigação/pesquisa, seleção e 
tratamento de informação sustentados por 
critérios, com apoio do professor;  

• formulação de hipóteses com vista a dar 
resposta a um problema que se coloca face a 
um determinado fenómeno;  

• manipulação do globo terrestre;  

• respeito pelas diferenças individuais;  

• confronto de ideias sobre a abordagem de 
um dado problema e/ou maneira de o 
resolver;  

• realização de assembleias de turma para 
organização, entre outros aspetos, da 
agenda semanal de atividades e da 
distribuição de tarefas;  

• utilização de sinalética própria orientadora 
de tarefas (anotações, previsões, 
conclusões), de cuidados a ter com a 
manipulação de instrumentos e materiais e 
procedimentos a seguir;  

• tarefas orais de síntese;  

• tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização;  

• organização, por exemplo, de construções de 
sumários com recurso a símbolos 
previamente acordados;  

• apresentação esquemática da informação, 
com o apoio do professor;  

• preenchimento de tabelas, a partir da 
exposição oral de conteúdos da disciplina; 

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e /ou 
opiniões.  
 

Análise de conteúdo: 

•  Cadernos diários; 

•  Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa individual 
ou em grupo.  

 

Tecnologia 
(25%) 

 
Questionador  

 
Comunicador  

 
 

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

• Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do 
quotidiano (rede elétrica, canalização de água, telecomunicações, etc.).  

• Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais.  

• Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, 
explorando relações lógicas de forma e de função (tesoura, agrafador, 
furador, espremedor, saca-rolhas, talheres, etc.).  

• Identificar as propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma, textura, cor, 
sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, solubilidade), agrupando-os de acordo 

• pesquisa e partilha de informação sobre 
temáticas de interesse do aluno ou 
relacionadas com os temas em estudo;  

• apresentações orais livres, seguidas de 
questionamento por parte da turma;  

• exposição de diferentes pontos de vista, 
como resposta a questões polémicas 
colocadas pelo professor ou aluno(s);  

• desenvolvimento de ações solidárias, como 

 
Testagem:  

• Testes escritos e 
orais. 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
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com as suas características, e relacionando-os com as suas aplicações.  

• Agrupar, montar, desmontar, ligar, sobrepor etc., explorando objetos 
livremente.  

• Identificar atividades humanas que envolvem transformações tecnológicas 
no mundo que o rodeia.  

resposta a situações-problema;  

• saber questionar uma situação;  

• ações de comunicação uni e bidirecional, 
designadamente assembleia de turma, jornal 
de parede, “Ler, Contar e Mostrar”;  

• escutar os outros e saber tomar a palavra;  

• respeitar o princípio de cortesia;  

• usar formas de tratamento adequadas;  

• interação com adequação ao contexto e a 
diversas finalidades comunicativas.  

observação; 
 

Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e /ou 
opiniões.  
 

Análise de conteúdo: 

• Cadernos diários; 

•  Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa individual 
ou em grupo.  

 

Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 

(25%) 

 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas)  

 

Participativo/ 
colaborador  

 
Responsável/ 

autónomo  
 

Cuidador de si e do 
outro  

 
(B, C, D, E, F, G, I, J)  

 
 

• Desenhar mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, 
utilizando símbolos, cores ou imagens na identificação de elementos de 
referência.  

• Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo 
relações de identidade com o espaço.  

• Localizar, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e 
humanos da paisagem do local onde vive, tendo como referência a posição 
do observador e de outros elementos da paisagem.  

• Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e saber comunicar, reconhecendo como se constrói o 
conhecimento.  

• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de 
responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos.  

• Saber atuar em situações de emergência, recorrendo ao número europeu de 
emergência médica (112).  

• Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente 
próximo sendo capaz de apresentar propostas de intervenção, 
nomeadamente comportamentos que visem os três “R”.  

• autoavaliação com recurso a linguagem 
icónica e verbal;  

• monitorização da aprendizagem com recurso 
a linguagem icónica e verbal;  

• descrição/representação dos processos de 
pensamento usados durante a realização de 
uma tarefa ou abordagem de um problema;  

• reorientação de atitudes e de trabalhos, 
individualmente ou em grupo, a partir do 
feedback do professor e/ou dos pares; 

• gestão/organização de sala de aula;  

• gestão participada do currículo, envolvendo 
os alunos na escolha de temas a abordar em 
trabalho de projeto;  

• colaboração inter pares; 

• organização do espaço e do tempo de 
trabalho individual e coletivo; 

• controlo do tempo dedicado ao estudo;  

• identificação de elementos distratores e/ou 
que afetam o processo de estudo;  

• desenvolvimento de processos percetivos e 
de facilitação da atenção;  

• desenvolvimento de trabalho de projeto;  

• assunção de responsabilidades adequadas ao 
que lhe for pedido;  

 
Testagem:  

• Testes escritos e 
orais. 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
 

Análise de conteúdo: 

•  Cadernos diários; 

•  Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa individual 
ou em grupo.  
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• organização e realização autónoma de 
tarefas;  

• contratualização de tarefas e relato a outros 
do seu cumprimento; 

• responsabilização pelo seu desempenho na 
realização de tarefas; 

• ações solidárias que concorram para o bem-
estar de outros;  

• realização de tutorias inter pares;  

• apadrinhamento de causas;  

• posicionamento perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de proteção 
de si.   
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Operacionalização dos critérios de Educação Artística – 1.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Apropriação e 
Reflexão  

(35%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
 
Criativo  
 
Sistematizador/ 
organizador  
 
Comunicador  
 
Questionador  
 
Participativo/ 
colaborador   
 
Responsável/ 
Autónomo   
 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) 

• Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local como 
global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, 
colagem, fotografia, instalação, land´art, banda desenhada, design, 
arquitetura, artesanato, multimédia, linguagens cinematográficas, entre 
outros), utilizando um vocabulário específico e adequado. 

• Mobilizar 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). 

• Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, 
drama, etc).  

• Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações 
com outras artes e áreas de conhecimento.  

• Analisar 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. Identificar, em manifestações performativas, 
personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções 
da ação dramática. 

• Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais) para caracterizar 
personagens e ambiências. 

• Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo (na 
totalidade, pelas partes, superfícies ou articulações) através de movimentos 
locomotores e não locomotores (passos, deslocamentos, gestos, equilíbrios, 
quedas, posturas, voltas, saltos), diferentes formas de ocupar/evoluir no 
Espaço (próprio ou partilhável: no lugar, utilizando trajetórias - curvilíneas e 
retilíneas, direções - frente, trás, cima, baixo, lado esquerdo, direito e 
diagonais, planos -frontal, sagital, horizontal, níveis - superior, médio e 
inferior, volumes/dimensão -grande e pequeno, extensão -longe, perto), ou 
na organização da forma (uníssono; com início, meio e fim; 
sintonia/oposição).  

• Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo 
professor, integrando diferentes elementos do Tempo (pulsação, velocidade, 
duração, longo/curto, rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da Dinâmica 
(pesado/leve, forte/fraco).  

• Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações: entre os diversos 

Promover estratégias que envolvam:  

• o enriquecimento das experiências visuais 
dos alunos, estimulando hábitos de 
apreciação e fruição dos diferentes 
contextos culturais; 

• a consciencialização de que o(s) gosto(s) se 
desenvolve(m) e forma(m) através da 
prática sistemática de experiências culturais 
diversificadas, quer seja nos âmbitos da 
fruição, quer da experimentação. 
 

Promover estratégias que envolvam: 

• o enriquecimento das experiências 
dramáticas dos alunos, estimulando hábitos 
de apreciação e fruição dos diferentes 
contextos culturais; 

• a consciencialização de que o(s) gosto(s) e os 
juízos críticos se desenvolvem e formam 
através da prática de experiências 
dramáticas. 
 

 Promover estratégias que envolvam a 
criatividade do aluno no sentido de: 

• mobilizar saberes e processos, através dos 
quais perceciona, seleciona, organiza os 
dados e lhe atribui novos significados;  
 

Promover dinâmicas que exijam relações entre 
aquilo que se sabe, o que se pensa e os 
diferentes universos do conhecimento: 

• incentivar práticas que mobilizem diferentes 
processos para imaginar diferentes 
possibilidades; 

 

• considerar opções alternativas e gerar novas 
ideias. 

 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
-Debates; 
- Exposições; 
- Trabalhos de pesquisa 
em 
grupo/individualmente.  
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elementos do movimento, com os outros -a par, em grupo, destacando a 
organização espacial (à roda, em colunas, em filas), o tipo de conexão a 
estabelecer com o movimento (a imitar, em espelho, em oposição, em 
colaboração), com diferentes objetos (bolas, carteiras, cadeiras, peças de 
vestuário, etc.) e ambiências várias do concreto/literal ao abstrato pela 
exploração do imaginário (interior/exterior, como se andasse sobre: areia, 
lama, neve/fogo, etc.).  

• Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico, 
através da observação de diversas manifestações artísticas (dança clássica, 
danças tradicionais – nacionais e internacionais -, danças sociais, dança 
moderna/contemporânea, danças de rua, etc.), em diversos contextos.  

• Relacionar a apresentação de obras de dança com o património cultural e 
artístico, compreendendo e valorizando as diferenças enquanto fator de 
identidade social e cultural. 

• Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, 
formais tímbricas e de textura em repertório de referência, de épocas, estilos 
e géneros diversificados.  

• Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para 
descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais de diferentes 
estilos e géneros. 

• Pesquisar 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.  

• Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os 
diferentes tipos de música.  

• Produzir, 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. 

•  

Promover estratégias que envolvam: 

• o enriquecimento das experiências motoras 
e expressivas do aluno como promoção de 
hábitos de apreciação e fruição da dança; 

• o desenvolvimento gradual de um discurso − 
sobre os universos coreográficos − 
estimulador da formação do(s) gosto(s) e 
dos juízos críticos; 

• o reconhecimento dos efeitos benéficos e 
valor do desempenho artístico;  

• as relações com outras áreas do 
conhecimento (por exemplo: Localização e 
Orientação no Espaço-Matemático; À 
Descoberta de si mesmo, À Descoberta dos 
materiais e objetos – Estudo do Meio, etc.). 

  
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade do aluno: 

• na mobilização de saberes e processos, 
através dos quais o aluno perceciona, 
seleciona, organiza os dados e atribui-lhes 
novos significados; 

• na promoção de dinâmicas que exijam 
relações entre aquilo que o aluno sabe, o 
que pensa e o que sente e os diferentes 
universos do conhecimento; 

• no incentivo de práticas que mobilizem 
diferentes processos para o aluno imaginar 
diferentes possibilidades, considerar opções 
alternativas e gerar novas ideias.  
 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico do aluno, 
incidindo: 

•  na mobilização do vocabulário e do 
conhecimento desenvolvido para 
manifestação de apreciações e críticas 
pessoais sobre os seus trabalhos, dos seus 
pares e outros observados em diferentes 
contextos.  
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Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno:  

•  a procura de soluções diversificadas para a 
criação de novas combinações de 
movimento expressivo. 
 

Promover estratégias que 
requeiram/induzam, por parte do aluno:  

• a interação com o professor, os colegas e as 
audiências, argumentando as suas opiniões, 
recebendo e aceitando as dos outros;  

• o respeito por diferenças culturais, 
características, crenças ou opiniões. 
 

Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno:  

• a seleção e organização de diversas fontes 
sonoras de acordo com a sua intenção 
expressiva;  

• a utilização de vários processos de registo de 
planeamento, de trabalho e de ideias. 

 
Promover estratégias que impliquem:  

• a consciência e o progressivo domínio 
técnico da voz e dos instrumentos na 
performance musical; 

•  a utilização dos elementos expressivos da 
música; 

• o rigor na comunicação. 
 
 Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  

• a procura de soluções diversificadas como 
resposta a situações várias; 

• a indagação de diversas realidades sonoras 
para a construção de novos imaginários.  

 
Promover estratégias que proporcionem 
oportunidades para o aluno:  

• Colaborar constantemente com os outros e 
ajudar na realização de tarefas; 

• apresentar soluções para a melhoria ou 
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aprofundamento das ações; 

• interagir com o professor e colegas na 
procura do êxito pessoal e de grupo.  

 
Promover estratégias e modos de organização 
que impliquem por parte do aluno: 

• a assunção de responsabilidades 
relativamente aos materiais e ao 
cumprimento de regras, como por exemplo, 
saber esperar a sua vez, seguir as instruções 
dadas, ser rigoroso no que faz; 

 

• a autoavaliação do cumprimento de tarefas 
e das funções que assume.  

 
Promover estratégias de envolvimento em 
tarefas com critérios definidos, que levem o 
aluno:  

• a identificar os pontos fortes e fracos das 
suas aprendizagens e desempenhos 
individuais ou em grupo; 

• a descrever os procedimentos usados 
durante a realização de uma tarefa e/ou 
abordagem de um problema; 

• a mobilizar as opiniões e críticas dos outros 
como forma de reorganização do trabalho; 

• a apreciar criticamente as suas experiências 
musicais e as de outros. 

Interpretação e 
Comunicação (35%) 

Crítico/Analítico 
 

Sistematizador/ 
organizador 

 
Questionador 

 
Comunicador / 

Desenvolvimento da 
linguagem e da 

oralidade 
 
 

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

• Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos 
discursos e leituras da(s) realidade(s).  

• Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 
comunicação visual.  

• Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades 
visuais. 

• Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) 
gosto(s): escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar 
juízos críticos.  

• Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou 
outras narrativas visuais.  

• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 
apreciação do mundo, através da comparação de imagens e/ou 
objetos. 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade do aluno no sentido de: 

• mobilizar saberes e processos, através dos 
quais perceciona, seleciona, organiza os 
dados e lhes atribui novos significados; 

 
Promover dinâmicas que exijam relações 
entre aquilo que se sabe, o que se pensa e os 
diferentes universos do conhecimento; 

• incentivar práticas que mobilizem diferentes 
processos para imaginar diversas 
possibilidades, considerar opções 
alternativas e gerar novas ideias. 

 

 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 
 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
  
Análise de conteúdo:  

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 302 de 689 
 

• Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 
improvisação e representação.  

• Reconhecer, 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.  

• Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas 
desenvolvidas em aula. 

• Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, melhoria 
da autoestima, etc.) e valor do desempenho artístico (social, 
cultural) e interagir com os colegas e professor sobre as 
experiências de dança, argumentando as suas opiniões e aceitando 
as dos outros.  

• Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário 
desenvolvido, através de um desempenho expressivo-formal, em 
consonância com os contextos e os materiais da intervenção 
performativa, pela adequação entre o domínio dos princípios de 
movimento envolvidos e a expressividade inerente à interpretação.  

• Interagir com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal 
e o do grupo, na apresentação da performance, e com as 
audiências, recebendo e aceitando as críticas.  

• Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança 
observados em diferentes contextos (sala de aula, escola, vídeos, 
espetáculos de diferentes estilos), mobilizando o vocabulário e 
conhecimentos desenvolvidos para a explicitação dos aspetos que 
considerar mais significativos (o que mais gostou, sugestão de 
melhoria, o que aprendeu de novo, por exemplo). 

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

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

• Tocar, 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.  

• Realizar sequências de movimentos corporais em contextos 
musicais diferenciados.  

• Comunicar através do movimento corporal de acordo com 
propostas musicais diversificadas.  

• Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento. 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico do aluno, 
incidindo em: 

• debates sobre as diferentes imagens, 
criando circunstâncias para a discussão e 
argumentação dos seus pontos de vista e os 
dos outros; 

• apreciações fundamentadas em relação aos 
seus trabalhos e aos dos seus pares. 

 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico do aluno, 
incidindo em:  

• debates sobre diferentes situações cénicas 
criando circunstâncias para a discussão e 
argumentação dos seus pontos de vista e os 
dos outros;  

• manifestações das suas opiniões em relação 
aos seus trabalhos e aos dos seus pares.  

 
Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno:  

• questionar e experimentar soluções 
variadas; 

• criar, aplicar e testar ideias; 

• descobrir progressivamente a 
intencionalidade das suas experiências 
dramáticas. 

 
Promover estratégias que impliquem, por 
parte do aluno: 

• a procura de soluções diversificadas como 
forma de resposta a solicitações várias; 

• a indagação das realidades que observa 
numa atitude crítica.  

 
Promover estratégias que impliquem, por 
parte do aluno: 

• a consciência e o progressivo domínio do 
corpo enquanto instrumento de expressão e 
comunicação; 

• a adequação entre o domínio dos princípios 

pesquisa em grupo/ 
individualmente.  
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de movimento envolvidos e a expressividade 
inerente à interpretação. 

 
Promover estratégias envolvendo tarefas em 
que, com base em critérios, se oriente o aluno 
para: 

• a identificação de pontos fortes e fracos das 
suas aprendizagens e desempenhos 
individuais ou em grupo; 

• a descrição dos procedimentos usados 
durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema; 

• a mobilização de opiniões e críticas de 
outro(s) como forma de reorientação do 
trabalho, individualmente ou em grupo; 

• a apreciação crítica a respeito das suas 
experimentações coreográficas e de outros. 

 
Promover estratégias que envolvam, por 
parte do aluno: 

• a seleção e a organização de técnicas e 
materiais ajustados à sua intenção 
expressiva; 

• o desenvolvimento de processos de análise 
e de síntese através de comparação e/ou 
identificação de diferenças em imagens, 
vídeos ou performances observadas; 

• a utilização de vários processos de registo de 
ideias, de planeamento e de trabalho, 
nomeadamente a invenção de simbologia 
gráfica não convencional. 

 
Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno: 

• a imaginação de soluções diversificadas para 
a criação de novos ambientes 
sonoros/musicais; 

• o desenvolvimento do pensamento crítico, 
face à qualidade da sua própria produção 
musical e à do meio que o rodeia; 

• a manifestação da sua opinião em relação 
aos seus trabalhos e aos dos pares; 
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• o cruzamento de diferentes áreas do saber.  
 
Promover situações que estimulem: 

• o questionamento e a experimentação de 
soluções variadas; 

• o planeamento, a organização e a 
apresentação de tarefas; 

• a seleção e a organização de informação.  
 
Promover estratégias que requeiram por 
parte do aluno: 

• a interação com o professor, colegas e 
audiências, argumentando as suas opiniões, 
admitindo e aceitando as dos outros;  

• a inclusão da opinião dos pares para a 
melhoria e aprofundamento de saberes; 

• o entendimento e o cumprimento de 
instruções. 

Experimentação e 
Criação  
(30%) 

Indagador/ 
Investigador  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
 
Sistematizador/ 
organizador  
 
Questionador  
 
Cuidador de si e do 
outro 
 
Participativo/ 
colaborador  
 
Responsável/ 
autónomo  
 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) 

• Integrar 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.  

• Experimentar 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. 

• Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva 
das suas produções plásticas.  

• Manifestar 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).  

• Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de argumentação. 

• Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação de 
personagens, etc.).  

• Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos 

Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno:  

• reinventar soluções para a criação de novas 
imagens, relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas; 

• descobrir progressivamente a 
intencionalidade das suas experiências 
plásticas.  

 
Promover estratégias que requeiram por 
parte do aluno: 

• o reconhecimento da importância do 
património cultural e artístico nacional e de 
outras culturas, como valores indispensáveis 
para uma maior capacidade de participação 
e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais. 

 
Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno: 

• a seleção de técnicas e materiais, ajustando-
os à intenção expressiva das suas 
representações; 

• a utilização de vários processos de registo de 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 
 
 

 
Análise de conteúdo:  

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa em 
grupo/individualment
e.  
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e situações de comunicação, tendo em atenção a respiração, 
aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, projeção, etc.).  

• Transformar o espaço com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores de signos (formas, 
imagens, luz, som, etc.). 

• Transformar 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.  

• Produzir, 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”. 

• Defender, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as 
opções de movimento e escolhas vocais utilizados para comunicar 
uma ideia. 

• Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, situações 
do quotidiano, solicitações do professor, ideias suas ou dos colegas 
com diferentes formas espaciais e/ou estruturas rítmicas, 
evidenciando capacidade de exploração e de composição.  

• Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários 
(visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas (solicitados 
pelo professor ou fictícios, histórias, imagens, vídeos, situações 
problema) mobilizando os materiais coreográficos desenvolvidos.  

• Criar, 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). 

• Apresentar 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.).  

• Inventar 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.). 

ideias, de planeamento e de trabalho; 

• o desenvolvimento de processos de análise 
e de síntese, através de atividades de 
comparação de imagens e de objetos. 
 

Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 

• mobilizar diferentes critérios de 
argumentação para a apreciação dos 
diferentes universos visuais. 

Promover estratégias que requeiram por 
parte do aluno: 

• o reconhecimento da importância do 
património cultural e artístico nacional e de 
outras culturas, como valores indispensáveis 
para uma maior capacidade de participação 
e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais. 

 
Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno: 

• a utilização de vários processos de registo de 
ideias, de planeamento e de trabalho.  

 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 

• a mobilização de diferentes critérios de 
argumentação para a apreciação dos 
diferentes universos dramáticos; 

• a indagação das realidades que observa 
numa atitude critica. 

 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 

• a consciência e progressivo domínio da voz 
(dicção, articulação, projeção e colocação); 

• a exploração de textos, construindo 
situações cénicas.  

 
Promover estratégias envolvendo tarefas em 
que, com base em critérios, se oriente o aluno 
para: 
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• Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a 
conhecer as potencialidades da voz como instrumento musical. 

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

• Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças 
musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, utilizando 
diferentes fontes sonoras. 

• se autoanalisar; 

• identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens; 

• descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema; 

• Tornar habitual a explicitação de feedback 
do professor, o qual possa ter como 
consequência a reorientação do trabalho do 
aluno, individualmente ou em grupo; 

• apreciar criticamente as experimentações 
cénicas próprias e as de outros para 
melhoria ou aprofundamento de saberes. 

 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno: 

• colaborar com outros, auxiliar terceiros em 
tarefas; 

• fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 

• apoiar atuações úteis para outros (trabalhos 
de grupo).  

 
Promover estratégias e modos de organização 
das tarefas que impliquem por parte do 
aluno: 

• assumir responsabilidades relativamente aos 
materiais, ao espaço e ao cumprimento de 
compromissos face às tarefas 
contratualizadas; 

• realizar autonomamente tarefas e organizá-
las;  

• assumir e cumprir compromissos, e 
contratualizar tarefas; 

• apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação; 

• dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e de funções que assumiu. 

 
Promover estratégias que induzam a: 

• uma atitude de construção de consensos 
como forma de aprendizagem em comum; 
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• ações solidárias com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização / 
atividades de entreajuda; 

• um posicionamento perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de proteção 
de si; 

• disponibilidade para o 
autoaperfeiçoamento. 

 
Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno: 

• interagir com o professor e colegas na 
procura do êxito pessoal e do grupo; 

• colaborar com outros, auxiliar terceiros em 
tarefas; 

• pemitir opiniões e sugestões para melhoria 
ou aprofundamento de ações.  

 
Promover estratégias e modos de organização 
das tarefas que impliquem, por parte do 
aluno:  

• a assunção de responsabilidades 
relativamente aos materiais, ao espaço e ao 
cumprimento de compromissos face às 
tarefas contratualizadas; 

• a realização de tarefas de forma organizada 
e autónoma; 

• a prestação de contas sobre o cumprimento 
de tarefas e funções assumidas.  

 
Promover estratégias que induzam: 

• a construção de consensos como forma de 
aprendizagem em comum; 

• os comportamentos preventivos da 
segurança própria e dos outros; 

• a entreajuda com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização; 

• os comportamentos promotores da 
preservação do património, dos recursos 
materiais e do ambiente. 

 
Promover estratégias que envolvam: 
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• a organização de atividades artístico-
musicais onde se possam revelar 
conhecimentos, capacidades e atitudes;  

• experiências sonoras e musicais que 
estimulem a apreciação e fruição de 
diferentes contextos culturais; 

• a memorização e a mobilização do 
conhecimento em novas situações;  

• a reflexão crítica sobre o que foi feito, 
justificando os seus comentários. 
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Operacionalização dos critérios de Educação Física – 1.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Atividades Físicas 
(100%) 

Comunicador  
  
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
   
Sistematizador/ 
organizado  
  
 Participativo/ 
colaborador   
  
A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J                   
 

 
SUBÁREA PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES 

• Realizar ações motoras básicas, relativas ao 1.º ano de escolaridade, 
com aparelhos portáteis, em concurso individual, segundo uma 
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, 
conjugando as qualidades da ação própria ao efeito pretendido de 
movimentação do aparelho. 

 
SUBÁREA DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS  

• Em percursos que integram várias habilidades, realizar ações 
motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, relativas 
ao 1.º ano de escolaridade,  segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua 
ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela 
situação. 

 
SUBÁREA DA NATAÇÃO 

• Deslocar-se em segurança no meio aquático. 

• Coordenar a inspiração e a expiração em diversas situações simples. 

• Flutuar em equilíbrio explorando diferentes posições. 

• Deslocar-se em flutuação, coordenando as ações propulsivas dos 
membros inferiores com a respiração. 

• Saltar para a piscina partindo de posições e apoios variados. 
 
SUBÁREA DOS JOGOS 

• Realizar habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais. 

• Cumprir as regras do jogo. 

• Trabalhar em pequeno grupo. 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 

• Combinar 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, em situação de 
exploração do movimento a pares, de exercitação e de criação. 

 
CONHECIMENTOS 

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos: 

• estabelecer relações intra e 
interdisciplinares;  

• utilizar conhecimento para participar de 
forma adequada e resolver problemas em 
contextos diferenciados. 
 

Proporcionar atividades formativas, como por 
exemplo situações de jogo, concursos e outras 
tarefas a par ou em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem aos alunos: 

• participar em sequências de habilidades, 
coreografias, etc. 

• resolver problemas em situações de jogo; 

• explorar materiais; 

• explorar o espaço, ritmos, música, relações 
interpessoais, etc. 

 
Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos, em todas as situações:  

• apreciar os seus desempenhos; 

• identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens; 

• utilizar os dados da sua autoavaliação para se 
envolverem na aprendizagem; 

• descrever as suas opções durante a 
realização de uma tarefa ou abordagem de 
um problema.  

 

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos: 

• realizar tarefas de síntese; 

• realizar tarefas de planificação, de revisão e 
de monitorização; 

• elaborar planos gerais, esquemas.  
 

 
 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Análise de conteúdo:  

• Execução de 
atividades motoras; 

• Prática de circuitos; 

• Jogos de grupo. 
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• Cumprir as regras da aula e dos exercícios. 

• Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, 
compreendendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem 
como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os 
colegas e com o professor. 

 

• Participar com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações 
adequadas com correção e oportunidade. 

Proporcionar atividades formativas, em grupos 
homogéneos e heterogéneos, que possibilitem 
aos alunos:  

• aceitar opções, falhas e erros dos 
companheiros; 

• aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 

• aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes; 
 

Promover estratégias que induzam respeito 
por diferenças de características, crenças ou 
opiniões. 
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Operacionalização dos critérios de Educação Moral Religiosa e Católica– 1.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Crescimento 
Espiritual 

(100%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

 
Criativo 

 
Crítico/Analítico 

 
Indagador/ 

Investigador 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

 
Sistematizador/ 

organizador 
 

Questionador 
 

Comunicador 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
Participativo/ 
colaborador 

 
Responsável/ 

autónomo 
 

Cuidador de si e do 
outro 

 

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

• Identificar situações em que a vida é bela e boa; (CD)  

• Valorizar as relações de amizade com os outros; (CD) 

• Indicar comportamentos que denotam bondade na relação interpessoal; (P) 

•  Compreender que cuidar uns dos outros faz a vida melhor. (CD)  

• Prestar ajuda a quem mais precisa, como Jesus; (CD)  

• Identificar os símbolos cristãos do Natal; (Exp. Art.)  

• Conhecer, através dos relatos bíblicos, o nascimento de Jesus; (P)  

• Descrever as tradições de Natal; (P; Exp. Art.)  

• Reconhecer que Jesus nos ensina a ser bondosos. (CD)  

• Perceber a importância da família, tendo como referência a Família de 
Nazaré; (CD)  

• Reconhecer que a família, como comunidade de amor, acolhe os mais velhos 
e mais frágeis; (CD;P; Exp. Art.)  

• Colaborar na vida familiar. (CD;P)  

• Descobrir a beleza e a diversidade da vida na Terra; (Est. Meio; Exp. Art.)  

• Identificar a Terra como a nossa casa comum; (Est. Meio)  

• Reconhecer Deus, na mensagem cristã, como o Criador (Exp. Art.);  

• Promover atitudes de defesa da vida na Terra. (Est. Meio; P) 
 

Promover estratégias que envolvam aquisição 
de conhecimentos, informação e outros 
saberes relativos aos conteúdos das AE, que 
impliquem:  

• objetividade nos conhecimentos a adquirir;  

• seleção de informação adequada;  

• análise de factos identificando os seus 
elementos;  

• estabelecer a interdisciplinaridade.  
 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  

• imaginar hipóteses face a um 
acontecimento;  

• imaginar alternativas a uma situação-
problema;  

• criar soluções estéticas e pessoais.  
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
nomeadamente em:  

• abordar conceitos ou factos numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar específico;  

• analisar textos/factos com diferentes pontos 
de vista;  

• analisar situações, factos, identificando os 
seus elementos, em particular numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar.  

Promover estratégias que envolvam por parte 
do aluno:  

• tarefas de pesquisa com autonomia 
progressiva;  

• curiosidade na procura e aprofundamento 
de informação.  

Promover estratégias que requeiram/induzam 
por parte do aluno:  

• apresentar pontos de vista diferentes;  

 
 

Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa.  
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• analisar perspetivas distintas sobre 
determinados factos tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais.  

Promover estratégias que envolvam:  

• tarefas simples;  

• tarefas de planificação e de revisão;  

• organização do registo de observação;  

• observação de esquemas.  
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  

• saber questionar um facto/acontecimento;  

• organizar questões para os colegas;  

• interrogar-se sobre o seu próprio 
conhecimento prévio.  

 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  

• ações de resposta, apresentação, iniciativa;  

• ações de questionamento simples.  
Promover estratégias envolvendo tarefas em 
que, com base em critérios, se oriente o aluno 
para:  

• se autoanalisar;  

• identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens.  

Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno:  

• colaborar com outros, apoiar terceiros em 
tarefas; fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações dos seus colegas;  

• apoiar situações úteis para outros (trabalhos 
de grupo).  

 
Promover estratégias e modos de organização 
das tarefas que impliquem por parte do aluno:  

• o assumir responsabilidades adequadas ao 
que lhe for solicitado;  

• organizar e realizar autonomamente tarefas;  

• dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu.  

Promover estratégias que induzam:  
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• ações solidárias com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização e 
atividades de entreajuda;  

• a inclusão da opinião dos pares para 
melhoria e aprofundamento de saberes;  

• à promoção da entreajuda.  
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Operacionalização dos critérios de Apoio ao Estudo – 1.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de 
recolha de 
informação 

Atitudes e 
métodos de 

estudo 
(100%) 

Comunicador  
  
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
   
Sistematizador/ 
organizado  
  
 Participativo/ 
colaborador   
  
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J)                   
 

Organização do Tempo: 

• Gerir o tempo. 

• Estabelecer metas pessoais.  

• Aprender a lidar com multiplicidade funcional. 
Organização do Estudo: 

• Planificar uma sessão de estudo. 

• Identificar dificuldades. 

• Autoavaliar-se. 

• Saber cumprir pequenas etapas diárias. 

• Identificar estratégias que favoreçam a produtividade 
individual. 

• Preparar o seu próprio ambiente de estudo. 

• Conhecer as suas necessidades espaciais. 

• Aprender a eliminar fatores prejudiciais. 

• Treinar a atenção e a concentração. 

• Organizar o caderno diário e outros materiais de estudo. 

• Verificar os progressos realizados nos cuidados prestados ao 
caderno e a outros materiais de estudo. 

• Compreender a informação. 

• Selecionar informação. 

• Enumerar informações. 

• Seguir instruções. 

• Sublinhar. 

• Analisar e debater dúvidas. 
Trabalhos de Grupo: 

• Definir regras de comunicação no grupo. 

• Organizar o trabalho. 

• Saber como apresentar um trabalho. 

• Relações de Tempo: 

• Adquirir a noção de tempo. 

• Estabelecer relações temporais. 

• Descobrir e organizar sequências temporais. 

• Gerir o tempo do seu quotidiano. 

• Aprender a fazer e apresentar um trabalho escrito ou oral. 

• Gosto pelo saber: 

• Proporcionar orientação e apoio geral na 
realização dos trabalhos escolares, 
nomeadamente trabalhos de casa, exercícios 
de aplicação e consolidação de conteúdos 
lecionados; 

• Desenvolver hábitos de trabalho e de 
organização; 

• Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos 
programáticos das diversas áreas curriculares; 

• Proporcionar aos alunos atividades 
alternativas de recuperação; 

• Apoiar alunos com dificuldades de 
aprendizagem; 

• Desenvolver métodos e técnicas de estudo: 
técnicas de leitura, interpretação, análise, 
síntese, recolha de informação, tratamento 
de dados e resolução de problemas; 

• Estimular práticas de entreajuda entre os 
alunos;  

• Melhorar os hábitos de leitura; 

• Desenvolver a autonomia e a autoconfiança;  

• Diferenciar positivamente os vários ritmos de 
aprendizagem dos alunos. 

 
 

Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Dossiê;  

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa.  
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• Criar hábitos de confiança em si mesmo. 

• Aumentar a autoconfiança. 

• Saber usar a pesquisa para alargar o saber. 

• Desenvolver competências linguísticas: 

• Motivar e incrementar o gosto pela leitura. 

• Adquirir a noção de ideia principal e ideia(s) secundária(s). 

• Aprender a escrever bem. 

• Alargar o vocabulário ativo. 

• Aprender a estruturar o pensamento. 

• Exercitar o raciocínio lógico. 

• Exercitar a autocorreção. 

• Aplicar estratégias relacionadas com o raciocínio para resolver 
problemas de natureza diversa. 

• Concretizar diversas operações para descobrir e relacionar 
equivalências. 

 
 
 
 
 
  



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 316 de 689 
 

Operacionalização dos critérios de Cidadania e Desenvolvimento– 1.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Crescimento 
Pessoal e Social 

(100%) 

 
 

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

• Manifestar conhecimento de si, das suas características e necessidades. 

• Identificar fatores de risco para a natureza. 

•  Identificar e aplicar normas de higiene e segurança. 

• Reconhecer a importância do exercício físico para o bem-estar. 

• Aplicar normas de vigilância da saúde. 

• Reconhecer cuidados a ter com animais e plantas. 

• Refletir sobre a importância dos animais e das plantas na qualidade de vida 
do ser humano. 

• Reconhecer as diferenças interpessoais como fonte de riqueza e respeita-
as. 

• Valoriza os direitos e deveres inerentes ao ser criança. 

• Realização de assembleias de turma para 
discussão, entre outros assuntos, de aspetos da 
cidadania; 

• Organização de debates que requeiram a 
formulação de opiniões; 

• Realização de ações solidárias com outros nas 
tarefas de aprendizagem ou na sua 
organização e atividades de entreajuda; 

• Incentivo à investigação/pesquisa, seleção e 
tratamento de informação sustentados por 
critérios, com apoio do professor;  

• Formulação de questões-problema e 
problematização de situações;  

• Apresentações orais livres, seguidas de 
questionamento por parte da turma;  

• Promover estratégias que impliquem: 
- imaginar alternativas a uma situação-problema;  
- apresentar pontos de vista diferentes;  
- analisar perspetivas distintas sobre 
determinados factos tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais.  
- saber questionar um facto/acontecimento;  
- exposição de razões que sustentam afirmações;  
- respeito pelas diferenças individuais.  
 
 
 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação; 

 
Análise de conteúdo: 

• Debates; 

• Exposições; 

• Trabalhos de 
pesquisa.  
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Operacionalização dos critérios de Português – 2.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil dos Aprendizagens essenciais e outras 
Sugestão de ações 

estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Oralidade 
(25%) 

 

 

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

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

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

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

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

Criativo (A, C, D, J) 

COMPREENSÃO 
 
Identificar intenções comunicativas de textos orais, designadamente 
perguntas, afirmações, exclamações apreciativas, ordens, pedidos. 
 
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-
la por meio de técnicas diversas. 
 
Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas conhecidos.* 
 
EXPRESSÃO 
 
Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras. 
 
Usar formas de tratamento adequadas na interação oral, com respeito pelo 
princípio de cooperação comunicativa. 
 
Variar adequadamente a prosódia em função da finalidade comunicativa. 
 
Formular perguntas, pedidos e respostas a questões considerando a situação 
e o interlocutor. 
 
Planear, produzir e avaliar textos orais curtos, individualmente ou em grande 
grupo.* 
 
Recontar histórias e narrar situações vividas e imaginadas com coerência e 
segurança.* 
 
Representar diferentes papéis comunicativos em jogos de simulação e 
dramatizações. 

Compreensão de textos em 
diferentes suportes 
audiovisuais para:  

• aquisição de padrões de 
entoação associados a 
perguntas, afirmações, 
exclamações apreciativas, 
ordens e pedidos;  

• seleção de informação 
relevante para um 
determinado objetivo; 

• registo de informação 
relevante (por meio de 
desenho, de esquema, de 
reconto, de paráfrase); 

• análise de diferentes 
situações comunicativas 
(entre outras possíveis, 
contar uma história, 
pedir/dar informações, a 
opinião, um conselho); 

• avaliação dos seus 
próprios discursos tendo 
em conta a adequação à 
situação e os princípios de 
cooperação e cortesia. 

 

 − simulação de diferentes 
papéis interacionais em 
jogos dramáticos que 
envolvam situações e 
finalidades comunicativas 

Testagem:  

• Testes de 
compreensão oral. 
 
Observação:  

• Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  
 
Análise de conteúdo:  

• Debates; 

• Exposições orais. 
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diversas (por exemplo, 
concordar com uma 
opinião ou rebatê-la num 
debate, entrevistar alguém, 
pedir informações num 
serviço da escola);  
 

− produção de discursos 
preparados, sobre temas e 
questões intra e 
interdisciplinares, para 
apresentação a público 
restrito (por exemplo, à 
turma, a colegas de outras 
turmas) com diferentes 
finalidades:  

• recontar histórias lidas 
em livros para diferentes 
finalidades (por exemplo, 
recomendar um livro); 

• narrar situações vividas 
ou imaginadas para 
sustentar uma opinião, 
identificar problemas a 
resolver, por exemplo; 

• participar em situações 
imaginadas como forma de 
desenvolver e explorar a 
imaginação, a expressão 
linguística e a competência 
comunicativa;  

• descrever situações, 
pessoas/personagens, 
espaços; 
 

 − realização de percursos 
pedagógicodidáticos 
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interdisciplinares com 
Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões. 
 

Leitura 
(20%) 

 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
Informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Ler com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido dos 
textos. 
- Realizar leitura silenciosa e autónoma. * 
- Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de construção de 
sentidos do texto.*  
- Compreender o sentido de textos com características narrativas e 
descritivas, associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, 
informativas). 
- Identificar, por expressões de sentido equivalente, informação explícita no 
texto. 
- Identificar o tema e o assunto do texto. * 
- Referir o essencial de textos lidos. 
- Distinguir nos textos características da notícia, da carta, do convite e da 
banda desenhada. * 
- Ler com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido 
dos textos. 
- Realizar leitura silenciosa e autónoma. * 
- Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de construção de 
sentidos do texto.*  
- Compreender o sentido de textos com características narrativas e 
descritivas, associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, 
informativas). 
- Identificar, por expressões de sentido equivalente, informação explícita no 
texto. 
- Identificar o tema e o assunto do texto. * 
- Referir o essencial de textos lidos. 
- Distinguir nos textos características da notícia, da carta, do convite e da 
banda desenhada. * 

 

 

− manipulação de unidades 
de sentido como:  

• segmentação de textos 
em frases e de frases em 
palavras;  

• reconstituição de textos;  
 

− realização de diferentes 
tipos de leitura em voz alta 
(leitura coletiva, leitura 
dramatizada, leitura 
expressiva);  
 

− compreensão de textos 
através de atividades 
orientadas para: 

• mobilização de 
experiências e saberes; 

• localização e identificação 
de palavras (por exemplo, o 
nome próprio);  

• localização de informação 
explícita relevante para a 
construção do sentido; 

• inferências baseadas em 
informação explícita; 

• aquisição de saberes 
relacionados com a 
organização do texto 
própria do género a que 
pertence (narrar, 
descrever, informar);  

 
Testagem:  

• Testes de 
compreensão 
escrita e oral. 

 
Observação:  

• Registos/ grelhas 
de observação. 

 
Análise de conteúdo:  

• Trabalhos de 
pesquisa.  

 
 
 
.  
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− pesquisa e seleção de 
informação essencial, com 
recurso à WEB.  
 

− monitorização da 
compreensão na leitura.  

Escrita 
(20%) 

 
conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 

 
-Representar 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. 
- Indicar as possibilidades de escrever os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes. 
- Escrever corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 
correta dos acentos gráficos e do til. 
- Escrever textos*, devidamente organizados, com diversas finalidades 
(narrar, informar, explicar). 
 
- Introduzir diálogo em textos narrativos com utilização do discurso direto * 
 
- Exprimir opiniões e explicações na produção de pequenos textos.* 
- Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, gestual, 
corporal, musical, plástica). 
- Redigir textos coerentes e coesos com recurso a elementos como a 
concordância entre constituintes, a correlação de tempos verbais, a sinonímia 
e a pronominalização. 
- Articular segmentos do texto através do emprego de elementos gramaticais 
que marcam relações de tempo e causa. 
- Redigir textos com utilização correta das formas de representação escrita 
(grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).* 
- Proceder à revisão de texto, individualmente ou em grupo após discussão de 
diferentes pontos de vista. 
- Registar e organizar ideias na planificação de textos estruturados com 
introdução, desenvolvimento e conclusão.* 

 

 
Promover estratégias que 
envolvam:  
 
- aquisição de 
conhecimento relacionado 
com o alfabeto e com as 
regras convencionais de 
escrita (ortografia, 
pontuação, sinais auxiliares 
da escrita);  
 
- consciencialização da 
existência de diferentes 
modos de organizar um 
texto, tendo em conta 
finalidades como narrar, 
descrever, informar;  
 
- modificação textual com 
recurso à manipulação de 
frases e de segmentos 
textuais (expansão, 
redução, paráfrase), bem 
como à alteração de 
perspetiva ou descrição de 
personagens, por exemplo;  
 
- planificação do que se vai 
escrever através de 

Testagem:  

• Testes de 
expressão escrita; 

• Exercícios 
ortográficos. 

 
Observação:  

• Registos/ grelhas 
de observação. 

 
Inquérito:  

• Questionários 
escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Trabalhos de 
pesquisa.  
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procedimentos que 
impliquem, por exemplo: 

• decidir o tema e a 
situação de escrita; 

• definir o objetivo da 
escrita; 

• decidir o destinatário do 
texto;  

• conhecer as 
características do género 
textual que se pretende 
escrever.  
 
- elaboração de um texto 
prévio, a elaboração 
coletiva de conteúdos para 
o texto; - textualização 
individual a partir do texto 
prévio, o que implica 
reformulação do conteúdo 
à medida que se vai 
escrevendo;  
 
- revisão (em função dos 
objetivos iniciais e da 
coerência e coesão do 
texto) e aperfeiçoamento 
textual, o que implica reler, 
avaliar (com recurso a auto 
e a heteroavaliação) e 
corrigir;  
 
- preparação da versão 
final, que implica passar a 
limpo (adequado para 
editar e reproduzir texos).  
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Promover estratégias que 
envolvam: 
 
 - realização de percursos 
pedagógicodidáticos 
interdisciplinares com 
Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões. 

Educação Literária 
(20%) 

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

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

Leitor 

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

 
Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Ouvir e ler* obras literárias e textos da tradição popular. 
 
 Ler narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de 
outrem. 
 
- Antecipar a história com base em noções elementares de género (contos de 
fada, lengalengas, poemas, …) e em elementos do paratexto. 
 
- Compreender narrativas literárias (temas, experiências e valores). 
 
- Explicitar o sentido dos poemas escutados ou lidos. 
 
- (Re)contar histórias. 
 
- Valorizar a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos). 

 
- 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. 
 
- Manifestar preferências, de entre textos lidos, e explicar as reações 
derivadas da leitura. 
 
- Selecionar livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas 
escolhas. 

 

 
Promover estratégias que 
envolvam:  
 

− aquisição de saberes 
(noções elementares de 
géneros como contos de 
fadas, lengalengas, poemas) 
proporcionados por:  

• escuta ativa;  

• leitura;  
 

− compreensão de 
narrativas literárias com 
base num percurso de 
leitura que implique:  

• imaginar 
desenvolvimentos 
narrativos a partir de 
elementos do paratexto e 
da mobilização de 
experiências e vivências; 

• antecipar ações 
narrativas a partir de 
sequências de descrição e 
de narração; 

• mobilizar conhecimentos 
sobre a língua e sobre o 
mundo para interpretar 

Testagem:  

• Testes de 
compreensão 
oral/escrita. 

 
Observação:  

• Registos/ grelhas 
de observação. 
 

Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos 
sobre opiniões ou 
factos.  

 
Análise de conteúdo:  

• Desafio de leitura; 

• Cadernos diários. 
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expressões e segmentos de 
texto;  

• justificar as 
interpretações; 

• questionar aspetos da 
narrativa. 

 

 − criação de experiências 
de leitura (por exemplo, na 
biblioteca escolar) que 
impliquem:  

• ler e ouvir ler; 

• dramatizar, recitar, 
recontar, recriar, ilustrar;  

• exprimir reações 
subjetivas de leitor;  

• avaliar situações, 
comportamentos, modos 
de dizer, ilustrações, entre 
outras dimensões;  

• persuadir colegas para a 
leitura de livros escolhidos.  
 

− realização de percursos 
pedagógicodidáticos 
interdisciplinares, com 
Matemática, Estudo do 
Meio e Expressões, tendo 
por base obras literárias e 
textos de tradição popular. 

Gramática 
(15%) 

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

 
Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas. 
 
- Classificar as palavras quanto ao número de sílabas, identificar e distinguir 
sílaba tónica de átona. 
 
- Distinguir e aplicar a flexão nominal e adjetival (género e número).* 

 
Promover estratégias que 
envolvam:  
 
- desenvolvimento da 
consciência fonológica;  
 

Testagem:  

• Testes de aplicação 
de conhecimentos. 

 
 
Observação:  

• Registos/ grelhas de 
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(A, B, G, I, J) 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
- Identificar a classe das palavras: determinante artigo, nome, adjetivo, verbo, 
pronome pessoal e interjeição. 
 
- Conhecer, distinguir e aplicar formas verbais no presente, passado e futuro.* 
 
- Conhecer as estruturas de coordenação copulativa e disjuntiva. 
 
- 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. 
 
- Depreender o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas 
diferentes áreas disciplinares curriculares. 
 
- Desenvolver o conhecimento lexical, passivo e ativo. 
 
Conhecer as regras de ortografia, de pontuação e de representação gráfica 
(translineação). 
 
- Distinguir tipos de frases. * 
 
- Conhecer família de palavras e campo lexical.* 
 
- Estabelecer relações semânticas entre palavras: antonímia e sinonímia. * 
 
- Usar regras elementares de ortografia e pontuação.* 
 
 

- consciencialização de 
elementos e estruturas 
fonológicas como fonemas, 
sílabas, palavras por meio 
de atividades que 
impliquem:  

• aprender a ouvir e a ver 
em pormenor;  

• manipular palavras 
fazendo variar fonemas e 
sílabas; 

• construir/reconstruir 
palavras;  
 
- aquisição de 
conhecimento relacionado 
com alfabeto e 
representação escrita de 
fonemas, flexão em género 
e número do nome e do 
adjetivo, as classes de 
palavras previstas;  
 
- distinção entre número 
(propriedade formal da 
gramática do português) e 
quantidade (noção 
semântica relativa a 
contagem e cardinalidade), 
com interseção com a 
matemática;  
 
- distinção entre género 
(propriedade formal da 
gramática do português) e 
sexo dos seres vivos 
(propriedade biológica e 

observação. 
 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos. 

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários. 
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realidade social), com 
interdisciplinaridade com 
Estudo do Meio (conteúdos 
como conhecimento dos 
seres do mundo, do corpo 
humano, identidade pessoal 
e social);  
 
- utilização de critérios 
semânticos, sintáticos e 
morfológicos para 
identificar a classe das 
palavras;  
 
- mobilização do 
conhecimento adquirido em 
situações que impliquem 
informar, explicar, 
questionar;  
 
- ampliação do 
conhecimento lexical de 
base do aluno por meio de 
atividades que, por 
exemplo, impliquem ler, 
deduzir significados, 
perguntar, observar 
semelhanças entre palavras, 
consultar fontes, construir 
famílias de palavras.  
 
- consciencialização do 
modo como a unidade frase 
se organiza em torno de 
palavrascentro por meio de 
atividades que impliquem: 

• construir frases a partir 
de palavras como nome, 
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verbo;  

• ampliar frases simples 
associando a nomes 
elementos como adjetivos, 
expressões nominais, 
determinantes, 
quantificadores; 

• exercitação de 
construções frásicas e 
textuais em que seja 
possível;  

• expandir, ampliar, 
associar elementos; 

• modificar, fazer variar, 
observar alterações;  

• substituir elementos e 
estruturas;  

• explicar diferenças e 
alterações.  
 
- consciencialização do 
funcionamento da frase 
complexa por meio de 
atividades de manipulação 
de dados como  
 
- ligar acontecimentos (pelo 
menos, dois) através de 
elementos subordinativos 
como quando, porque, mas 
(sem explicitação de 
metalinguagem). 
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2.º ANO DE ESCOLARIDADE 
Operacionalização dos critérios de Matemática – 2.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil dos 
Aprendizagens essenciais e outras 

Sugestão de ações 
estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Números e 
Operações 

(40%) 

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

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

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

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

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

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

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

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Ler e representar números no sistema de numeração decimal (pelo menos até 
10000) e identificar o valor posicional de um algarismo. 
 Identificar e dar exemplos de números pares e ímpares.  
 Reconhecer e memorizar factos básicos das operações e calcular com os números 
inteiros não negativos recorrendo à representação horizontal do cálculo, em 
diferentes situações e usando diversas estratégias que mobilizem relações 
numéricas e propriedades das operações. 
 Reconhecer e utilizar diferentes representações para o mesmo número e relacioná-
las.  
 Comparar e ordenar números e realizar estimativas plausíveis de quantidades e de 
somas, diferenças e produtos, com e sem recurso a material concreto. 
 Reconhecer frações unitárias como representações de uma parte de um todo em 
diferentes contextos e dar exemplos. 
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números naturais, 
em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a plausibilidade dos 
resultados.  
 Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 
formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades. 
 Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 
 Desenvolver autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Explorar, analisar e 
interpretar situações de 
contextos variados que 
favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática 
com sentido (dos conceitos, 
propriedades, operações, e 
procedimentos 
matemáticos).  
• Realizar tarefas de 
natureza diversificada 
(projetos, explorações, 
investigações, resolução de 
problemas, exercícios, 
jogos). 
 • Utilizar materiais 
manipuláveis estruturados e 
não estruturados e outros 
recursos na resolução de 
problemas e em outras 
tarefas de aprendizagem. 
 • Utilizar números naturais 
em situações variadas e com 
diferentes significados (de 
quantidade, ordem, 
localização, designação). 
 • Utilizar factos básicos das 
operações em situações de 
cálculo, designadamente 
factos básicos da adição 
(ex.: 3+3=6, 5+5=10) e da 

Testagem:  

• Testes de 
aplicação de 
conhecimentos. 

 
Observação:  

• Registos/ grelhas 
de observação. 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Resolução de 
situações 
problemáticas em 
grupo. 
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Participativo/ 
colaborador (B, C, D, 
E, F) 

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

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

multiplicação (tabuada do 2, 
3, 4, 5 e 10). 
• Explorar situações de 
partilha equitativa e de 
divisão da unidade em 
partes iguais, envolvendo 
grandezas discretas e 
contínuas. 
• Resolver problemas que 
envolvam a adição nos 
sentidos de juntar e 
acrescentar; subtração nos 
sentidos de retirar, 
comparar e completar; 
multiplicação nos sentidos 
aditivo e combinatório;  
divisão nos sentidos de 
partilha e medida; e, 
analisar estratégias variadas 
de resolução.  
• Realizar cálculos 
recorrendo a diferentes 
estratégias de cálculo 
mental, em contextos 
diversos.  
• Explorar e descrever 
padrões de repetição e 
regularidades numéricas, 
em contextos diversos.  
• Resolver problemas que 
requeiram a aplicação de 
conhecimentos já 
aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos 
conhecimentos.  
• Resolver e formular 
problemas, analisar 
estratégias variadas de 
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resolução de problemas, e 
apreciar os resultados 
obtidos. 
• Comunicar utilizando 
linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, 
para descrever e explicar 
raciocínios, procedimentos 
e conclusões. • Analisar o 
próprio trabalho para 
identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na 
sua aprendizagem. 
 

Geometria e 
Medida 
(35%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

Identificar, interpretar e descrever relações espaciais, situando-se no espaço em 
relação aos outros e aos objetos. 
 Identificar e comparar sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e 
diferenças e identificando polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos 
e hexágonos) e círculos nesses sólidos. 
 Descrever figuras no plano, identificando as suas propriedades e representá-las a 
partir de atributos especificados. 
 Compor e decompor figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando atributos 
que se mantêm ou que se alteram nas figuras construídas. 
 Comparar e ordenar objetos de acordo com diferentes grandezas (comprimento, 
massa, capacidade e área) identificando e utilizando unidades de medida. 
 Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo (hora, dia, semana, mês e 
ano) e o valor das moedas e notas, e usá-los em contextos diversos. 
 Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo a visualização 
e a medida em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 
 Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 
 Desenvolver autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Explorar, analisar e 
interpretar situações de 
contextos variados, numa 
abordagem do espaço ao 
plano, que favoreçam e 
apoiem uma aprendizagem 
matemática com sentido 
dos conceitos matemáticos.  
• Realizar tarefas de 
natureza diversificada 
(projetos, explorações, 
investigações, resolução de 
problemas, exercícios, 
jogos).  
• Descrever figuras bi e 
tridimensionais, 
identificando propriedades 
e partes componentes 
dessas figuras.  
• Desenhar figuras 
bidimensionais e antecipar 
atributos de figuras obtidas 
por composição ou 
decomposição. 

Testagem:  

• Testes de aplicação 
de conhecimentos. 

 
Observação:  

• Registos/ grelhas de 
observação. 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Resolução de 
situações 
problemáticas em 
grupo. 
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Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Utilizar unidades de 
medida não convencionais e 
convencionais (metro, 
centímetro, litro e 
quilograma) em contextos 
variados e utilizar unidades 
de tempo na descrição de 
acontecimentos 

quotidianos.  Ler e 
escrever quantias de 
dinheiro decompostas em 
euros e cêntimos, 
envolvendo números até 
1000, em contextos do 
quotidiano, como por 
exemplo folhetos com 
preços. 
• Ler e escrever a medida de 
tempo apresentada num 
relógio de ponteiros, em 
horas, meias horas e 
quartos de hora, 
relacionando-as, 
respetivamente, com voltas, 
meias voltas e quartos de 
volta do ponteiro dos 
minutos.  
• Utilizar materiais 
manipuláveis estruturados e 
não estruturados, na 
resolução de problemas e 
em outras tarefas de 
aprendizagem.  
• Resolver problemas que 
requeiram a aplicação de 
conhecimentos já 
aprendidos e apoiem a 
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aprendizagem de novos 
conhecimentos.  
• Resolver e formular 
problemas, analisar 
estratégias variadas de 
resolução, e apreciar os 
resultados obtidos.  
• Comunicar utilizando 
linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, 
para descrever e explicar 
raciocínios, procedimentos 
e conclusões.  
• Analisar o próprio trabalho 
para identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na 
sua aprendizagem. 
 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
(25%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo (A, C, D, J) 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 

Recolher, organizar e representar dados qualitativos e quantitativos discretos 
utilizando diferentes representações e interpretar a informação representada. 
 Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos 
familiares variados. 
 Comunicar raciocínios, procedimentos e resultados baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados. 
 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 
 Desenvolver autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Explorar, analisar e 
interpretar situações de 
contextos variados que 
favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática 
com sentido (dos conceitos, 
propriedades, regras e 
procedimentos 
matemáticos).  
• Formular questões em 
contextos familiares 
variados para recolha e 
tratamento de dados.  
• Utilizar esquemas de 
contagem, tabelas de 
frequências absolutas, 
gráficos de barras, 
pictogramas, diagramas de 
Venn e de Carroll na 

Testagem:  

• Testes de aplicação 
de conhecimentos. 

 
Observação:  

• Registos/ grelhas de 
observação. 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Resolução de 
situações 
problemáticas em 
grupo. 
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Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

organização e 
representação de dados.  
• Resolver problemas 
recorrendo à recolha de 
dados e à sua organização e 
representação.  
• Comunicar, oralmente e 
por escrito, para descrever e 
explicar representações dos 
dados e as interpretações 
realizadas.  
• Analisar o próprio trabalho 
para identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na 
sua aprendizagem. 
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Operacionalização dos critérios de Estudo do Meio – 2.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil dos 
Aprendizagens essenciais e outras 

Sugestão de ações 
estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Sociedade 
(25%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J 
 
Criativo (A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador (A, F, G, 
I, J) 
 
Comunicador 
(A,B,D,E,H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Reconhecer a importância de fontes documentais na construção do conhecimento 
do seu passado pessoal e familiar 
 Reconhecer a importância da vacinação e do uso correto dos medicamentos, 
nomeadamente dos antibióticos. 
 Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança 
individual e coletiva, propondo medidas de prevenção e proteção adequadas. 
 Identificar símbolos informativos fundamentais para o consumidor relacionados 
com a produção e a utilização de bens. 
 Refletir sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que 
concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo. 
 Reconhecer datas, factos e locais significativos para a história da família, 
localizando-os em mapas ou plantas e numa linha de tempo. 
 Relacionar instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações 
com as respetivas atividades e funções. 
 Reconhecer a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na 
resolução pacífica de situações de conflito. 
 Reconhecer as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e 
comunidades. 
 Reconhecer influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia a 
dia  
 Debater, a partir de situações concretas, a importância da aplicação dos direitos 
consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 

Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimento, informação 
e outros saberes, relativos 
aos conteúdos das AE, que 
impliquem:  
 
- seleção de informação;  
 
- mobilização do 
conhecimento em 
diferentes áreas e em 
contextos diversos;  
 
- análise de documentos 
(por ex.: Boletim de Saúde 
Infantil e Juvenil), factos, 
situações, identificando os 
seus elementos ou dados;  
 
- utilização de software 
simples.  
 
Promover estratégias que 
envolvam a criatividade dos 
alunos:  
 
- formulação de hipóteses 
com vista a dar resposta a 
um problema que se coloca 
face a um determinado 
fenómeno;  
 

Testagem:  
- Teste de aplicação 
de conhecimentos. 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de 
pesquisa individual 
ou em grupo.  
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- conceção de situações em 
que determinado 
conhecimento possa ser 
aplicado;  
 
- criação de objetos, textos 
ou soluções face a um 
desafio;  
 
- utilização de modalidades 
diversas para expressar as 
aprendizagens (por 
exemplo, imagens). 
 
Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento 
crítico e analítico dos 
alunos, incidindo em:  
 
- realização de assembleias 
de turma para discussão, 
entre outros assuntos, de 
aspetos da cidadania;  
 
- organização de debates 
que requeiram a formulação 
de opiniões e a respetiva 
fundamentação;  
 
- exposição de razões que 
sustentam afirmações;  
 
- identificação e avaliação 
da plausibilidade das razões 
que sustentam uma 
afirmação;  
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- realização de jogos, jogos 
de papéis e simulações; 
 
 - problematização de 
situações. 
 

Natureza 
(25%) 

 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A,B,D,E,H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

Reconhecer modificações do seu corpo.* 
 Conhecer e aplicar normas de higiene, saúde e segurança.* 
 Reconhecer, caracterizar e relacionar os estados de tempo típicos das estações do 
ano.* 
 Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis 
(animais, tipos de: revestimento, alimentação, locomoção e reprodução; plantas: 
tipo de raiz, tipo de caule, forma da folha, folha caduca/persistente, cor da flor, fruto 
e semente, …). 
 Relacionar as características dos seres vivos (animais e plantas), de diferentes 
regiões do mundo, com o seu habitat. 
 Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) com condições 
indispensáveis a diferentes etapas da vida das plantas e dos animais, a partir da 
realização de atividades experimentais. 
 Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de 
desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza. 
 

Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno:  
 
- formulação de questões-
problema;  
 
- registo seletivo de ideias 
prévias, da planificação de 
atividades a realizar, dos 
dados recolhidos e das 
conclusões construídas a 
partir dos dados;  
 
- confrontação de 
resultados obtidos com 
previsões feitas;  
 
- identificação de alguns 
fatores que influenciam 
uma experiência;  
 
- recolha de dados e 
opiniões relacionados com 
as temáticas em estudo;  
 
- incentivo à 
investigação/pesquisa, 
seleção e tratamento de 
informação sustentados por 
critérios, com apoio do 
professor;  

Testagem:  
- Teste de aplicação 
de conhecimentos. 
 
Observação:  
- Registos/ grelhas de 
observação.   
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de 
pesquisa individual 
ou em grupo.  
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- formulação de hipóteses 
com vista a dar resposta a 
um problema que se coloca 
face a um determinado 
fenómeno;  
 
- manipulação de diferentes 
representações 
cartográficas.  
 
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por 
parte do aluno:  
 
- respeito pela diferença;  
 
- confronto de ideias sobre a 
abordagem de um dado 
problema e/ou maneira de 
o resolver.  
 
 

Tecnologia 
(25%) 

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

Manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando relações 
lógicas de forma e de função (tesoura, agrafador, furador, espremedor, saca-rolhas, 
talheres, …). 
- Distinguir vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos 
(analógicos e digitais) do seu quotidiano. 
- Comparar e agrupar materiais, segundo algumas das suas propriedades e 
relacioná-las com a sua utilidade.  

 

Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno:  
 
- realização de assembleias 
de turma para organização, 
entre outros aspetos, da 
agenda semanal de 
atividades e da distribuição 
de tarefas;  
 
- utilização de sinalética 
própria orientadora de 
tarefas (anotações, 
previsões, conclusões), de 

Testagem:  
- Teste de aplicação 
de conhecimentos. 
 
Observação:  
- Registos/ grelhas de 
observação. 
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Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A,B,D,E,H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)        

 

cuidados a ter com a 
manipulação de 
instrumentos e materiais e 
procedimentos a seguir;  
 
- tarefas de síntese;  
 
- tarefas de planificação, de 
revisão e de monitorização;  
 
- organização, por exemplo, 
de construções de sumários 
com recurso a símbolos 
previamente acordados, 
registos de observações, 
relatórios de visitas segundo 
critérios e objetivos; 
 
 - promoção do estudo 
autónomo com o apoio do 
professor, identificando 
quais os obstáculos e formas 
de os ultrapassar;  
 
- apresentação esquemática 
da informação, com o apoio 
do professor;  
 
- preenchimento de tabelas, 
a partir de exposições orais 
ou da leitura de conteúdos 
da disciplina. 
 

Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 

(25%) 

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

Elaborar itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, 
assinalando diferentes elementos naturais e humanos. 
 Descrever elementos naturais e humanos do lugar onde vive através da recolha de 
informação em várias fontes documentais. 

Promover estratégias que 
impliquem por parte do 
aluno:  
 

Testagem:  
- Teste de aplicação 
de conhecimentos. 
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(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A,B,D,E,H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 Comunicar conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos, com 
recurso às tecnologias da informação e comunicação, utilizando a linguagem icónica, 
verbal, estatística e cartográfica. 
 Desenhar lugares reais que lhes estão próximos no tempo e no espaço. 
 Distinguir * e comparar meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes 
relevância pessoal e social. 
 Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária e identificar alguns cuidados na 
utilização dos transportes.* 
 Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, …) e a 
necessidade da sua preservação. 
 Debater problemas ambientais existentes na localidade onde vive, nomeadamente 
relacionados com a água, a energia, os resíduos, o ar, os solos, apresentando 
propostas de intervenção. 
 Reconhecer etapas das metodologias da ciência: questionar, colocar hipóteses, 
prever respostas, experimentar, organizar e analisar a informação recolhida, para 
chegar a conclusões e comunicá-las. 
 

- organização de questões a 
colocar a terceiros, sobre 
conteúdos estudados; - 
pesquisa e partilha de 
informação sobre temáticas 
de interesse do aluno ou 
relacionadas com os temas 
em estudo;  
 
- apresentações orais livres, 
seguidas de 
questionamento por parte 
da turma;  
 
- exposição de diferentes 
pontos de vista, como 
resposta a questões 
polémicas colocadas pelo 
professor ou aluno(s);  
- desenvolvimento de ações 
solidárias, como resposta a 
situações-problema;  
 
- saber questionar uma 
situação. 
 

Observação:  
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
- Trabalhos de 
pesquisa individual 
ou em grupo.  
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Operacionalização dos critérios de Educação Artística – 2.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil dos 
Aprendizagens essenciais e outras 

Sugestão de ações 
estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Apropriação e 
Reflexão  

(35%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local como global 
(obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 
fotografia, instalação, land ́art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, 
multimédia, linguagens cinematográficas, entre outros), utilizando um vocabulário 
específico e adequado.  
Mobilizar 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).  
 
Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, drama, 
etc). 
Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações com 
outras artes e áreas de conhecimento. 
Analisar 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. 
Identificar, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, 
situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 
 
Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o 
corpo (postura, gestos, expressões faciais) para caracterizar personagens e 
ambiências. 
 

Promover estratégias que 
envolvam: 
 
 - o enriquecimento das 
experiências visuais dos 
alunos, estimulando hábitos 
de apreciação e fruição dos 
diferentes contextos 
culturais; 
 - a consciencialização de 
que o(s) gosto(s) se 
desenvolve(m) e forma(m) 
através da prática 
sistemática de experiências 
culturais diversificadas, quer 
seja nos âmbitos da fruição, 
quer da experimentação. 
 
 
Promover estratégias que 
envolvam a criatividade do 
aluno no sentido de: 
 
 - mobilizar saberes e 
processos, através dos quais 
perceciona, seleciona, 
organiza os dados e lhes 
atribui novos significados; 
 - promover dinâmicas que 
exijam relações entre aquilo 
que se sabe, o que se pensa 
e os diferentes universos do 
conhecimento; 

Observação:  
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Inquérito:  
- Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  
 
Análise de conteúdo:  
- Representações 
artísticas; 
- Trabalhos de 
pesquisa.  
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Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

 - incentivar práticas que 
mobilizem diferentes 
processos para imaginar 
diversas possibilidades, 
considerar opções 
alternativas e gerar novas 
ideias. 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

(35%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras 
da(s) realidade(s).  
Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação 
visual.  
Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais.  
Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, 
sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos.  
Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas 
visuais.  
Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 
mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos.  
 
Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, improvisação e 
representação. 
Reconhecer, 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. 
Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre acontecimentos da vida real 
e as situações dramáticas desenvolvidas em aula. 
 

 
Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento 
crítico e analítico do aluno, 
incidindo em:  
 
- debates sobre as 
diferentes imagens, criando 
circunstâncias para a 
discussão e argumentação 
dos seus pontos de vista e 
os dos outros;  
- apreciações 
fundamentadas em relação 
aos seus trabalhos e aos dos 
seus pares. 

Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
  
Inquérito:  
- Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  
 
Análise de conteúdo:  
-Debates; 
- Dramatizações; 
- Trabalhos de pesquisa 
em 
grupo/individualmente.  
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Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

 

Experimentação e 
Criação  
(30%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

Integrar 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.  
Experimentar 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.  
Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas 
produções plásticas.  
Manifestar 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).  
Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 
argumentação 
 
Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades 
(de movimento livre ou orientado, criação de personagens, etc.). 
Adequar 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.). 
Transformar o espaço com recurso a elementos plásticos/cenográficos e 
tecnológicos produtores de signos (formas, imagens, luz, som, etc.). 
Transformar 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. 

Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno:  
 
- reinventar soluções para a 
criação de novas imagens, 
relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas;  
 
- descobrir 
progressivamente a 
intencionalidade das suas 
experiências plásticas.  
 
Promover estratégias que 
requeiram por parte do 
aluno: 
  
- o reconhecimento da 
importância do património 
cultural e artístico nacional 
e de outras culturas, como 
valores indispensáveis para 
uma maior capacidade de 
participação e intervenção 
nas dinâmicas sociais e 
culturais. 
 

Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Inquérito:  
- Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  
 
Análise de conteúdo:  
- Registos gráficos; 
- Produções plásticas; 
- Trabalhos de pesquisa 
em 
grupo/individualmente.  
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Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

Produzir, 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”. 
Defender, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as opções de 
movimento e escolhas vocais utilizados para comunicar uma ideia. 

 

 
 
Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno:  
 
- a seleção de técnicas e 
materiais, ajustando-os à 
intenção expressiva das 
suas representações; 
 
 - a utilização de vários 
processos de registo de 
ideias, de planeamento e de 
trabalho; 
 
 - o desenvolvimento de 
processos de análise e de 
síntese, através de 
atividades de comparação 
de imagens e de objetos. 
 
 Promover estratégias que 
impliquem por parte do 
aluno:  
 
- mobilizar diferentes 
critérios de argumentação 
para a apreciação dos 
diferentes universos visuais; 
 
- indagar as realidadas 
visuais observadas, sob 
diversas perspetivas e 
sentido crítico.  
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Promover estratégias que 
impliquem por parte do 
aluno:  
 
- a verbalização das 
experiências visuais de uma 
forma organizada e 
dinâmica, utilizando um 
vocabulário adequado;  
 
- a seleção de elementos de 
natureza diversa (plástica, 
escrita, entre outros) para a 
organização de atividades 
(exposições, debates, entre 
outras);  
 
- a participação em projetos 
de trabalho 
multidisciplinares.  
 
Promover estratégias 
envolvendo tarefas em que, 
com base em critérios, se 
oriente o aluno para: 
 
 -identificar os “marcos” de 
desenvolvimento das 
aprendizagens, ao nível: 

• dos conhecimentos 
adquiridos, das técnicas e 
dos materiais;  

• das capacidades 
expressivas.  
 
Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno:  
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- cooperar com os seus 
pares na partilha de saberes 
para a superaração 
conjunta de dificuldades 
nas diversas atividades, nos 
contextos de sala de aula 
ou de situações não formais 
(museus, atividades de ar 
livre, espetáculos, entre 
outras);  
 
- respeitar os compromissos 
essenciais à realização de 
atividades necessárias à sua 
progressão individual e à do 
grupo, disponibilizando-se 
para apoiar os seus pares.  
 
Promover estratégias e 
modos de organização das 
tarefas que impliquem por 
parte do aluno:  
 
- colaborar na definição de 
regras relativas aos 
procedimentos com os 
materias, à gestão do 
espaço e à realização de 
tarefas; 
- manifestar sentido de 
comprometimento, 
respeitando o trabalho 
individual, dos pares e de 
grupo;  
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- respeitar os prazos de 
cumprimento dos 
trabalhos;  
 
- propor autonomamente a 
organização de tarefas.  
 
Promover estratégias que 
induzam: 
 
 - a atitudes de construção 
de consensos, como formas 
de aprendizagem em 
comum;  
 
- à solidariedade com 
outros, desenvolvendo o 
sentido de entreajuda na 
elaboração de trabalho de 
grupo;  
 
- ao autoaperfeiçoamento. 
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Operacionalização dos critérios de Educação Física – 2.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil dos Aprendizagens essenciais e outras 
Sugestão de ações 

estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de 
recolha de 
informação 

Atividades Físicas 
(100%) 

 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado  
(A, B, G, I, J);  
 
Criativo/expressivo  
(A, C, D, J);  
 
Critico/analitico/ 
Autoavaliador/heteroavaliador; 
 
 
Respeitador da diferença  
(A, B, E, F, H);  
 
Questionador e comunicador 
(A, B, D, E, F, G, H, I, J);   
 
Participativo/colaborador/ 
cooperante/responsável/autónomo  
(B, C, D, E, F G, I, J);  
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Critico/analítico/ 
Autoavaliador/heteroavaliador; 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J). 

O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES 
− Em concurso individual, concurso a pares e estafetas, realizar 
ações motoras básicas, relativas aos 1.º e 2.º anos de escolaridade, 
com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 
qualidades da ação própria ao efeito pretendido de movimentação 
do aparelho. 
 
SUBÁREA DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS  
− Em concurso individual, concurso a pares e percursos que 
integrem várias habilidades, realizar ações motoras básicas de 
deslocamento, no solo e em aparelhos, , relativas aos 1.º e 2.º anos 
de escolaridade, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou 
combinação de movimentos, coordenando a sua ação para 
aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 
 
SUBÁREA DOS JOGOS 
− Participar nos jogos relativos aos 1.º e 2.º anos de escolaridade 
ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, 
às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, 
com oportunidade e correção de movimentos em jogos coletivos 
com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de 
raquete. 
- Cumprir as regras do jogo. 
- Trabalhar em grandes e pequenos grupos. 
 

Proporcionar atividades 
formativas que 
possibilitem aos alunos: 
 
- estabelecer relações intra 
e interdisciplinares;  
- utilizar conhecimento 
para participar de forma 
adequada e resolver 
problemas em contextos 
diferenciados. 
 
 Proporcionar atividades 
formativas, como por 
exemplo, situações de 
jogo, concursos e outras 
tarefas a par ou em grupos 
homogéneos e 
heterogéneos, que 
possibilitem aos alunos:  
 
- participar em sequências 
de habilidades, 
coreografias, etc.; 
- resolver problemas em 
situações de jogo;  
- explorar materiais; - 
explorar o espaço, ritmos, 
música, relações 
interpessoais, etc.  
 

Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação. 

 
Análise de conteúdo:  

• Dinâmicas de grupo; 

• Execução de 
atividades motoras; 

• Prática de circuitos; 

• Cumprimento de 
regras. 
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SUBÁREA DA NATAÇÃO 
- Coordenar e combinar a inspiração e a expiração em diversas 
situações propulsivas. 
- Flutuar em equilíbrio explorando diferentes posições, partindo de 
apoio de pés e mãos para a flutuação vertical e horizontal. 
- Deslocar-se em flutuação, coordenando as ações propulsivas dos 
membros inferiores e superiores com a respiração. 
- Saltar para a piscina partindo de posições e apoios variados. 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
-Combinar 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, em situação de 
exploração do movimento a pares, de exercitação e de criação. 
 
CONHECIMENTOS 
- Cumprir as regras de aula e dos exercícios; 
- Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros; 
- Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e 
do ambiente. 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do 
grupo;  
- Participar com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade 
nos diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações 
adequadas com correção e oportunidade. 
- Aplicar as regras de participação, combinadas na turma;  
- Agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o 
professor; 

Proporcionar atividades 
formativas que 
possibilitem aos alunos, 
em todas as situações:  
 
- apreciar os seus 
desempenhos;  
- identificar pontos fracos 
e fortes das suas 
aprendizagens; 
- utilizar os dados da sua 
autoavaliação para se 
envolverem na 
aprendizagem; 
- descrever as suas opções 
durante a realização de 
uma tarefa ou abordagem 
de um problema.  
 
Proporcionar atividades 
formativas que 
possibilitem aos alunos:  
 
- realizar tarefas de 
síntese; - realizar tarefas 
de planificação, de revisão 
e de monitorização;  
- elaborar planos gerais, 
esquemas.  
 
Proporcionar atividades 
formativas, em grupos 
homogéneos e 
heterogéneos, que 
possibilitem aos alunos:  
 
- aceitar opções, falhas e 
erros dos companheiros;  
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- Respeitar as regras organizativas que permitam atuar em 
segurança;  
- Ser autónomo na realização de tarefas; 
 
- Colaborar na preparação e organização dos materiais. 

- aceitar o apoio dos 
companheiros nos 
esforços de 
aperfeiçoamento próprio;  
- aceitar ou argumentar 
pontos de vista diferentes;  
- promover estratégias que 
induzam respeito por 
diferenças de 
características, crenças ou 
opiniões.  
 
Proporcionar atividades 
formativas que 
possibilitem aos alunos:  
 
- saber questionar uma 
situação;  
- desencadear ações de 
comunicação verbal e não 
verbal pluridirecional. 
 
Proporcionar atividades 
formativas que, em todas 
as situações, criem 
oportunidades de:  
 
- cooperar com os 
companheiros na procura 
do êxito pessoal e do 
grupo; - cooperar, 
promovendo um clima 
relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e 
ao gosto proporcionado 
pelas atividades; 
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- aplicar as regras de 
participação, combinadas 
na turma;  
- agir com cordialidade e 
respeito na relação com os 
colegas e com o professor; 
- respeitar as regras 
organizativas que 
permitam atuar em 
segurança;  
- ser autónomo na 
realização de tarefas;  
- colaborar na preparação 
e organização dos 
materiais.  
 
Proporcionar atividades 
formativas que impliquem, 
por parte do aluno:  
 
- conhecer e aplicar 
cuidados de higiene;  
- conhecer e aplicar regras 
de preservação dos 
recursos materiais e do 
ambiente;  
- promover o gosto pela 
prática regular de 
atividade física. 
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Operacionalização dos critérios de Educação Moral Religiosa e Católica– 2.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil dos 
Aprendizagens essenciais e outras 

Sugestão de ações 
estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Crescimento 
Pessoal e Espiritual 

(100%) 

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

 

Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

Interpretar informação; 
 
Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos; 
 
Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de 
linguagens diferentes, (oral, escrita, gráfica) fundamentando-as e 
argumentando face às ideias dos outros 
 
 
Colaborar em diferentes contextos comunicativos; 
 
Compreender o conhecimento social e relacionar sempre que possível as 
aprendizagens de EMRC  
 
Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 
consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade 
democrática; 
 
Promover o respeito pela diversidade, as interações entre diferentes 
culturas, a justiça, a igualdade e equidade; 
 
Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa. 
 
 

Promover estratégias que 
envolvam aquisição de 
conhecimentos, informação 
e outros saberes relativos 
aos conteúdos das AE, que 
impliquem:  
 
- necessidade de rigor de 
conhecimentos;  
- seleção de informação 
adequada;  
- análise de factos 
identificando os seus 
elementos;  
- estabelecer a 
interdisciplinaridade.  
 
 
Promover estratégias que 
envolvam a criatividade dos 
alunos:  
 
- estabelecer hipóteses face 
a um acontecimento;  
- imaginar alternativas a 
uma forma de abordar uma 
situação-problema;  
- criar soluções estéticas e 
pessoais.  
 
Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação. 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Debates; 

• Trabalhos de 
pesquisa.  
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Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

crítico e analítico dos 
alunos, nomeadamente em:  
 
- abordar conceitos ou 
factos numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento 
disciplinar específico;  
- analisar textos/factos com 
diferentes pontos de vista;  
- analisar situações, factos, 
identificando os seus 
elementos, em particular 
numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar.  
 
Promover estratégias que 
envolvam por parte do 
aluno:  
 
- tarefas de pesquisa com 
autonomia progressiva;  
- curiosidade na procura e 
aprofundamento de 
informação.  
 
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por 
parte do aluno:  
 
- aceitar ou argumentar 
pontos de vista diferentes;  
- analisar perspetivas 
distintas sobre 
determinados factos tendo 
em conta, por exemplo, 
diferentes perspetivas 
culturais.  
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Promover estratégias que 
envolvam:  
 
- tarefas simples;  
- tarefas de planificação e de 
revisão;  
- organização do registo de 
observação;  
- observação de esquemas.  
 
 
Promover estratégias que 
impliquem por parte do 
aluno:  
 
- saber questionar um 
facto/acontecimento;  
- organizar questões para os 
colegas sobre conteúdos 
estudados ou a estudar; 
- interrogar-se sobre o seu 
próprio conhecimento 
prévio.  
 
Promover estratégias que 
impliquem por parte do 
aluno:  
 
- ações de resposta, 
apresentação, iniciativa;  
- ações de questionamento 
simples.  
 
Promover estratégias 
envolvendo tarefas em que, 
com base em critérios, se 
oriente o aluno para:  
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- se autoanalisar;  
- identificar pontos fracos e 
fortes das suas 
aprendizagens.  
 
Promover estratégias que 
criem oportunidades para o 
aluno:  
 
- colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 
- fornecer feedback para 
melhoria ou 
aprofundamento de ações 
dos seus colegas;  
- apoiar situações úteis para 
outros (trabalhos de grupo).  
 
Promover estratégias e 
modos de organização das 
tarefas que impliquem por 
parte do aluno:  
 
- o assumir 
responsabilidades 
adequadas ao que lhe for 
solicitado;  
- organizar e realizar 
autonomamente tarefas;  
- dar conta a outros do 
cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu.  
 
Promover estratégias que 
induzam:  
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- ações solidárias com 
outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua 
organização e atividades de 
entreajuda;  
- a inclusão da opinião dos 
pares para melhoria e 
aprofundamento de 
saberes;  
- à promoção da entreajuda. 
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Operacionalização dos critérios de Apoio ao Estudo – 2.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil dos 
Aprendizagens essenciais e outras 

Sugestão de ações 
estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Atitudes e 
métodos de 

estudo 
(100%) 

 

 

Organização do Tempo: 

• Gerir o tempo. 

• Estabelecer metas pessoais.  

• Aprender a lidar com multiplicidade funcional. 
Organização do Estudo: 

• Planificar uma sessão de estudo. 

• Identificar dificuldades. 

• Autoavaliar-se. 

• Saber cumprir pequenas etapas diárias. 

• Identificar estratégias que favoreçam a produtividade individual. 

• Preparar o seu próprio ambiente de estudo. 

• Conhecer as suas necessidades espaciais. 

• Aprender a eliminar fatores prejudiciais. 

• Treinar a atenção e a concentração. 

• Organizar o caderno diário e outros materiais de estudo. 

• Verificar os progressos realizados nos cuidados prestados ao caderno e a outros 
materiais de estudo. 

• Compreender a informação. 

• Selecionar informação. 

• Enumerar informações. 

• Seguir instruções. 

• Sublinhar. 

• Analisar e debater dúvidas. 
Trabalhos de Grupo: 

• Definir regras de comunicação no grupo. 

• Organizar o trabalho. 

• Saber como apresentar um trabalho. 

• Relações de Tempo: 

• Adquirir a noção de tempo. 

• Estabelecer relações temporais. 

• Descobrir e organizar sequências temporais. 

• Gerir o tempo do seu quotidiano. 

• Aprender a fazer e apresentar um trabalho escrito ou oral. 

• Gosto pelo saber: 

• Criar hábitos de confiança em si mesmo. 

• Aumentar a autoconfiança. 

- Necessidade de rigor e uso 
consistente de 
conhecimentos; 
 - Seleção de informação 
pertinente;  
- Análise de factos 
identificando os seus 
elementos; 
- Tarefas de pesquisa com 
autonomia progressiva; 
 - Incentivo à procura e 
aprofundamento de 
informação; 
- Tarefas de síntese; 
- Tarefas de planificação e 
de revisão; 
- Organização do registo de 
observação; 
- Elaboração de esquemas; 
- Autoanálise; 
- Identificar pontos fracos e 
fortes das aprendizagens; 
- Considerar o feedback dos 
pares para melhoria ou 
aprofundamento de 
saberes; 
- A partir da explicitação de 
feedback do professor, 
reorientar o trabalho, 
individualmente ou em 
grupo; 
- Colaborar com outros, 
apoiar terceiros em tarefas; 

 
Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação. 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Cadernos diários; 

• Dossiê;  

• Trabalhos de 
pesquisa.  
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• Saber usar a pesquisa para alargar o saber. 

• Desenvolver competências linguísticas: 

• Motivar e incrementar o gosto pela leitura. 

• Adquirir a noção de ideia principal e ideia(s) secundária(s). 

• Aprender a escrever bem. 

• Alargar o vocabulário ativo. 

• Aprender a estruturar o pensamento. 

• Exercitar o raciocínio lógico. 

• Exercitar a autocorreção. 

• Aplicar estratégias relacionadas com o raciocínio para resolver problemas de 
natureza diversa. 

Concretizar diversas operações para descobrir e relacionar equivalências. 

 
 

- Fornecer feedback para 
melhoria ou 
aprofundamento de ações 
dos seus colegas; 
- Assumir responsabilidades 
adequadas ao que lhe for 
solicitado;  
- Organizar e realizar 
autonomamente tarefas; 
- Dar conta a outros do 
cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 357 de 689 
 

Operacionalização dos critérios de Cidadania e Desenvolvimento– 2.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil dos 
Aprendizagens essenciais e outras 

Sugestão de ações 
estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Crescimento 
Pessoal e Espiritual 

(100%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, GIndagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 

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

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

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

 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

Compreende a importância do valor da relação com os outros e da 
construção de regras de convivência; 
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade; 
Aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 
 
Reconhece as especificidades das diferentes manifestações culturais; 
Valoriza o papel das diferenças culturais. 
 
 
Identifica e adota comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar. 
 
Identificar fatores de risco para a natureza: 
 - Conhecer espécies de plantas e animais em vias de extinção; 
 - Refletir sobre a ação do homem na natureza. 

- Realização de assembleias 
de turma para discussão, 
entre outros assuntos, de 
aspetos da cidadania; 
- Aceitar ou argumentar 
pontos de vista diferentes;  
- Promover estratégias que 
induzam respeito por 
diferenças de 
características, crenças ou 
opiniões; 
- Descrever ou argumentar 
as suas opções ou 
abordagem de um 
problema; 
- Organização de debates 
que requeiram a formulação 
de opiniões; 
- Hierarquização de razões 
segundo critérios como a 
adequação, a pertinência e 
a relevância que 
apresentam em relação a 
um ponto de vista/opinião 
que se pretende defender. 
 

 

Observação:  

• Grelhas de auto e 
coavaliação; 

• Registos/ grelhas de 
observação. 

 
Inquérito:  

• Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e / ou 
opiniões.  

 
Análise de conteúdo:  

• Trabalhos de 
pesquisa.  

 

 
 

 
 

\ 
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3.º ANO DE ESCOLARIDADE 
Operacionalização dos critérios de Português – 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Oralidade 
(25%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Criativo 
(A, C, D, J) 

COMPREENSÃO 
- Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas 
conhecidos.  
- Selecionar informação relevante em função dos 
objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 
diversas.  
- Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar 
diferentes intencionalidades comunicativas.  
 
EXPRESSÃO 
- Falar com clareza e articular de modo adequado as 
palavras.  
- Usar a palavra com propriedade para expor 
conhecimentos e apresentar narrações.  
- Participar com empenho em atividades de expressão 
oral orientada, respeitando regras e papéis específicos. 
- Planear, produzir e avaliar textos orais curtos, 
individualmente ou em grupo após discussão de pontos 
de vista.  
- Detetar semelhanças e diferenças entre o texto oral e 
o texto escrito. 

- Explorar textos em diferentes suportes 
audiovisuais (por exemplo, de temas 
nucleares de Matemática, de Estudo do Meio, 
de Expressões) para desenvolver a consciência 
relativa às diferenças entre textos orais que 
servem, por exemplo, para informar, para 
expor conhecimento e para narrar; 
- Selecionar de um texto oral informação 
relevante para um determinado objetivo 
(identificar informação literal, organizá-la, 
interpretar outros sentidos, fazer inferências, 
compreender informação explícita e implícita 
presente no texto); 
- Registar informação relevante (por exemplo, 
por meio de esquema, de reconto, de 
paráfrase);  
- Analisar situações que impliquem diferentes 
objetivos (por exemplo, expor conceitos, 
factos simples de natureza disciplinar e 
interdisciplinar; - Contar uma história; 
- Concordar ou discordar de um ponto de vista 
ou de uma exposição); 
- Avaliar os seus próprios discursos tendo em 
conta a adequação à situação (e os princípios 
de cooperação e cortesia); 
- Produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (à turma, a 
colegas de outras turmas) com diferentes 
finalidades: recontar histórias lidas para 
recomendar livros aos colegas; narrar 
situações vividas para sustentar uma opinião 
ou para identificar problemas a resolver; 

Testagem:  
- Testes de 
compreensão oral. 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
-Debates; 
-Expressão oral. 
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narrar situações imaginadas como forma de 
desenvolver e explorar a imaginação, a 
expressão linguística e a competência 
comunicativa; -Expor trabalhos simples 
relacionados com temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados com apoio 
(professor ou grupo). 
 
 

Leitura 
(20%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
Criativo 
(A, C, D, J) 

- Ler textos com características narrativas e descritivas, 
associados a várias finalidades (lúdicas, estéticas e 
informativas).   
- Distinguir nos textos características da notícia, da 
carta, do convite e da banda desenhada (estruturação, 
finalidade). 
- Ler textos com entoação, articulação e ritmo 
adequados.  
- Fazer uma leitura fluente e segura que evidencie a 
compreensão do sentido dos textos. 
- Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
- Mobilizar as suas experiências e saberes no processo 
de construção de sentidos do texto.  
- Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes 
do texto.  
- Explicitar ideias-chave do texto. 
- Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da forma). 
 
 

- Segmentar textos em unidades de sentido; 
- Reconstituir o texto a partir de pistas 
linguísticas e de conteúdo;  
- Estabelecer relações entre as diversas 
unidades de sentido; 
- Sublinhar, parafrasear, resumir segmentos 
de texto relevantes para a construção do 
sentido; 
- Realização de diferentes tipos de leitura em 
voz alta (ler muito devagar, ler muito 
depressa, ler muito alto, ler murmurando, ler 
em coro, fazer leitura coletiva, leitura 
dramatizada, leitura expressiva) e silenciosa 
(por exemplo, leitura na pista de pormenores, 
leitura para localização de uma informação);  
− Compreensão de textos através de 
atividades que impliquem: mobilizar 
experiências e saberes interdisciplinares; 
-Localizar informação explícita;  
- Extrair informação implícita a partir de pistas 
linguísticas;  
- Inferir, deduzir informação a partir do texto;  
- Pesquisa e seleção de informação essencial, 
com recurso à WEB;  
− realização de percursos pedagógicodidáticos 
interdisciplinares com Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões. 

Testagem:  
- Testes de 
compreensão escrita;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação.  
 
Análise de conteúdo:  
-Cadernos diários. 
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Escrita 
(20%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

- Indicar as diferentes possibilidades de representar 
graficamente os fonemas para as relações fonema–
grafema e grafema–fonema mais frequentes. 
- Registar e organizar ideias na planificação de textos 
estruturados com introdução, desenvolvimento e 
conclusão. 
- Redigir textos com utilização correta das formas de 
representação escrita (grafia, pontuação e 
translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita). 
- Avaliar os próprios textos com consequente 
aperfeiçoamento. 
- Escrever textos géneros variados, adequados a 
finalidades como narrar e informar, em diferentes 
suportes. 
- Exprimir opiniões e fundamentá-las. 
- Recriar pequenos textos em diferentes formas de 
expressão (verbal, gestual, corporal, musical, plástica). 

- Desenvolvimento e consolidação de 
conhecimento relacionado com o alfabeto e 
com as regras de ortografia, ao nível da 
correspondência grafema-fonema e da 
utilização dos sinais de escrita (diacríticos, 
incluindo os acentos, sinais gráficos, sinais de 
pontuação e sinais auxiliares de escrita);  
- Consciencialização da existência de 
diferentes modos de organizar um texto, 
tendo em conta finalidades como narrar, 
descrever, informar;  
- Modificação textual com recurso à 
manipulação de frases e de segmentos 
textuais (expansão, redução, paráfrase), bem 
como à alteração de perspetiva ou descrição 
de personagens, por exemplo;  
- Reescrever textos conhecidos, completar 
textos incompletos, escrever textos originais;  
- Planificação do que se vai escrever através 
de procedimentos que impliquem, por 
exemplo, decidir o tema e a situação de 
escrita, definir o objetivo da escrita; decidir o 
destinatário do texto, conhecer as 
características do género textual que se 
pretende escrever; 
- Elaboração de um texto prévio, a elaboração 
coletiva de conteúdos para o texto; 
- Textualização individual a partir do texto 
prévio, o que implica reformulação do 
conteúdo à medida que se vai escrevendo; 
 -Revisão (em função dos objetivos iniciais e 
da coerência e coesão do texto) e 
aperfeiçoamento textual, o que implica reler, 
avaliar (com recurso a auto e a 
heteroavaliação) e corrigir;  
- Preparação da versão final, que implica 
passar a limpo. 

Testagem:  
- Testes de expressão 
escrita;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
-Cadernos diários; 
-Trabalhos de pesquisa. 
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Educação Literária 
(20%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

- Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 
- Ler integralmente narrativas, poemas e texto 
dramático, por iniciativa própria ou de outrem. 
- Antecipar o(s) tema(s) com base em noções 
elementares de género (contos de fada, lengalengas, 
poemas, etc.) em elementos do paratexto e em textos 
visuais (ilustrações). 
- Compreender textos narrativos, poéticos e 
dramáticos, escutados ou lidos. 
- Ler poemas em público, com segurança. 
- Fazer a leitura dramatizada de obras literárias. 
- Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista 
suscitados pelas histórias ouvidas ou lidas. 
- Apresentar obras literárias em público, através da 
leitura de poemas e da representação de textos 
dramáticos. 
- Desenvolver um projeto de leitura que implique 
seleção de obras, a partir de preferências do aluno 
previamente discutidas em aula. 

- Escuta ativa;  
 - Leitura; 
- Imaginar desenvolvimentos narrativos a 
partir de elementos do paratexto e da 
mobilização de experiências e vivências;  
-Antecipar ações narrativas a partir de 
sequências de descrição e de narração;  
- Mobilizar conhecimentos sobre a língua e 
sobre o mundo para interpretar expressões e 
segmentos de texto;  
- Justificar as interpretações; 
- Questionar aspetos da narrativa; 
- Ler e ouvir ler; 
- Dramatizar, recitar, recontar, recriar, 
ilustrar;  
- Exprimir reações subjetivas de leitor; 
- Avaliar situações, comportamentos, modos 
de dizer, ilustrações, entre outras dimensões; 
- Persuadir colegas para a leitura de livros 
escolhidos. 

Testagem:  
- Testes de 
compreensão escrita;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Inquérito: 
- Questionários escritos 
sobre opiniões. 
 
Análise de conteúdo:  
Cadernos diários. 

 

Gramática 
(15%) 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

- Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódico de 
acento gráfico. 
- Identificar a classe das palavras: determinante 
(possessivo e demonstrativo), quantificador numeral e 
advérbio. 
- Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, 
no pretérito perfeito e no futuro do modo indicativo. 
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais para 
exprimir anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade. 
- Manipular diferentes processos para expressar noções 
de grau numa frase, tendo em conta os seus valores. 
- Reconhecer a frase a partir dos seus grupos 
constituintes (grupo nominal e grupo verbal) e das 
funções sintáticas centrais (sujeito e predicado). 

- Consciencialização da constituição silábica 
das palavras e das propriedades de 
acentuação das sílabas, por meio de 
atividades que impliquem: manipular palavras 
com variação do número de sílabas e da 
acentuação das sílabas; distinguir acento 
prosódico de acento gráfico (por exemplo, 
pela descoberta e produção de rimas, pela 
utilização de diferentes tipos de entoação em 
atividades de leitura e expressão oral, 
dramatizações);  
- Utilização de critérios semânticos, sintáticos 
e morfológicos para identificar a classe das 
palavras;  
- Aquisição de conhecimento sobre regras de 
flexão de verbos regulares e irregulares; 

Testagem:  
- Testes de 
conhecimentos 
gramaticais;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
Cadernos diários. 
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- Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou 
negativo dos enunciados. 
- Recorrer de modo intencional e adequado a 
conectores diversificados, em textos orais e escritos. 
- Usar frases complexas para exprimir sequências ([tão] 
que, para que). 
- Depreender o significado de palavras a partir da sua 
análise e a partir das múltiplas relações que podem 
estabelecer entre si. 
- Deduzir significados de palavras e/ou expressões que 
não correspondam ao sentido literal. 
- Conhecer a família de palavras como modo de 
organização do léxico. 
- Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

 - Consciencialização do modo como a 
unidade frase se organiza em torno de grupos 
constituintes, por meio de atividades que 
impliquem: identificar constituintes centrais 
da frase como grupo nominal e grupo verbal; 
estabelecer a correspondência entre o grupo 
nominal e a função sintática de sujeito o 
grupo verbal e a função sintática de 
predicado; ampliar frases simples associando 
a nomes elementos como adjetivos, 
determinantes e quantificadores e a verbos 
elementos como advérbios; 
- Produzir palavras a partir de sufixos e 
prefixos; 
- Organizar e construir famílias de palavras; 
- Descobrir regularidades na formação de 
palavras; 
- Expandir, ampliar, associar elementos; 
- Modificar, fazer variar, observar alterações;  
-Substituir elementos e estruturas; 
- Explicar diferenças e alterações. 
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Operacionalização dos critérios de Matemática – 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil  Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Números e 
Operações 

(40%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

- Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal (pelo menos até à centena de milhar), identificar 
o valor posicional de um algarismo e relacionar os valores 
das diferentes ordens e classes.  
- Comparar e ordenar números naturais, realizar 
estimativas do resultado de operações e avaliar a sua 
razoabilidade.  
- Reconhecer relações numéricas e propriedades das 
operações e utilizá-las em situações de cálculo.  
- Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação 
e da divisão.  
- Calcular com números racionais não negativos na 
representação decimal, recorrendo ao cálculo mental, a 
algoritmos e à calculadora.  
- Representar números racionais não negativos na forma 
de fração e decimal, estabelecer relações entre as 
diferentes representações e utilizá-los em diferentes 
contextos, matemáticos e não matemáticos.  
- Conceber e aplicar estratégias na resolução de 
problemas com números racionais não negativos, em 
contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.  
- Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, e formular e testar conjeturas.  
- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia).   

- Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, operações, propriedades, 
regras e procedimentos matemáticos); 
- Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos); 
- Utilizar materiais manipuláveis e outros 
recursos, incluindo os de tecnologia digital e a 
calculadora, na resolução de problemas e em 
outras tarefas de aprendizagem; 
- Realizar cálculos recorrendo a diferentes 
estratégias de cálculo mental e usando 
algoritmos, em contextos diversos; 
- Utilizar factos básicos das operações em 
situações de cálculo, designadamente factos 
básicos da multiplicação, como a tabuada do 
6, 7, 8 e 9; 
- Utilizar números racionais não negativos 
com o significado de parte-todo, quociente, 
medida e operador, em contextos 
matemáticos e não matemáticos; 
- Resolver problemas que requeiram a 
aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos; 
- Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar 
os resultados obtidos; 
- Comunicar utilizando linguagem 
matemática, oralmente e por escrito, para 

Testagem:  
- Testes escritos;  
-Resolução de 
problemas; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
Cadernos diários. 
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- Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 
- Desenvolver autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade.  
- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 
- Desenvolver a capacidade de compreender enunciados, 
mobilizar conhecimentos e explicitar raciocínios.                                                     
- Explicar o raciocínio através de esquemas ou expressões 
numéricas e apresentar as suas conclusões, oralmente e 
por escrito. 

descrever, explicar raciocínios, procedimentos 
e conclusões; 
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem; 
- Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
dos conceitos matemáticos. 

Geometria e 
Medida 
(35%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

- Desenhar e descrever a posição de polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 
hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas 
quadriculadas.  
- Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos e fazer classificações, justificando os 
critérios utilizados.  
- Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 
massas, utilizando e relacionando as unidades de medida 
do SI e fazer estimativas de medidas, em contextos 
diversos.  
- Conceber e aplicar estratégias na resolução de 
problemas envolvendo grandezas e propriedades das 
figuras geométricas no plano e no espaço, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.   
- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

- Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos); 
- Desenhar polígonos, recorrendo a 
coordenadas, em grelhas quadriculadas, no 
geoplano e em papel ponteado (malha 
quadrangular); 
- Descrever figuras bi e tridimensionais, 
identificando as suas propriedades (no caso 
das figuras planas, incluindo a identificação 
das suas simetrias); 
- Utilizar unidades de medida convencionais 
do SI e instrumentos de medida, em contextos 
diversos; 
- Interpretar calendários e horários e 
relacionar medidas de grandezas com os 
números racionais não negativos, em 
situações do quotidiano; 
- Utilizar materiais manipuláveis estruturados 
e não estruturados e instrumentos variados, 
incluindo os de tecnologia digital e a 
calculadora; 

Testagem:  
- Testes escritos;  
- Resolução de 
problemas; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
Cadernos diários. 
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matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia).  
- Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
- Desenvolver autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade.  
- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social.  
- Desenvolver a capacidade de compreender enunciados, 
mobilizar conhecimentos e explicitar raciocínios.                                                     
- Explicar o raciocínio através de esquemas ou expressões 
numéricas e apresentar as suas conclusões, oralmente e 
por escrito. 
- Resolver problemas de até três passos com perímetros, 
áreas, situações temporais e medidas de diferentes 
grandezas, aplicando os conhecimentos adquiridos. 

- Resolver problemas que requeiram a 
aplicação de conhecimentos já aprendidos e 
apoiem a aprendizagem de novos 
conhecimentos; 
- Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar 
os resultados obtidos; 
- Comunicar utilizando linguagem 
matemática, oralmente e por escrito, para 
descrever e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
(25%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/ 

- Analisar e interpretar informação de natureza estatística 
representada de diversas formas.  
- Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 
impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e 
pouco prováveis). 
- Resolver problemas envolvendo a organização e 
tratamento de dados em contextos familiares variados.  
- Planear e conduzir investigações usando o ciclo da 
investigação estatística (formular questões, escolher 
métodos de recolha de dados, selecionar formas de 
organização e representação de dados, analisar e 
concluir).  
- Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se 
nos dados recolhidos e tratados.  

- Formular questões a partir de situações 
familiares variadas e recolher e organizar 
dados de diferentes formas, respondendo às 
questões formuladas; 
- Utilizar gráficos de barras e diagramas de 
caule e folhas na organização e representação 
de dados; 
- Resolver problemas recorrendo à recolha de 
dados e à sua organização e representação; 
- Comunicar, oralmente e por escrito, para 
descrever e explicar representações dos 
dados e as interpretações realizadas, 
discutindo argumentos e criticando 
argumentos dos outros; 
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Testagem:  
- Testes escritos;  
-Resolução de 
problemas; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
Cadernos diários. 
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organizador 
(A, B, C, I, J) 

- Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar 
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
- Desenvolver autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade.  
- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu 
papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 
- Desenvolver a capacidade de compreender enunciados, 
mobilizar conhecimentos e explicitar raciocínios.                                                     
- Explicar o raciocínio através de esquemas ou expressões 
numéricas e apresentar as suas conclusões, oralmente e 
por escrito. 
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Operacionalização dos critérios de Estudo do Meio – 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil  Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Sociedade 
(25%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)            
Criativo 
(A, C, D, J)  
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G)    
Autoavaliador 
(transversal às áreas)          

- Relacionar os perigos do consumo de álcool, de tabaco 
e de outras drogas com a manutenção de uma vida 
saudável. 
 - Relacionar datas e factos importantes para a 
compreensão da história local (origem da povoação, 
batalhas, lendas históricas, personagens/personalidades 
históricas, feriado municipal).  
- Reconhecer vestígios do passado local: construções, 
instrumentos antigos e atividades a que estavam ligados, 
costumes e tradições. 
- Reconstituir o passado de uma instituição local (escola, 
autarquia, instituições religiosas, associações, …), 
recorrendo a fontes orais e documentais. 
- Valorizar a diversidade de etnias e culturas existentes na 
sua comunidade, como fonte de aprendizagem para 
todos/todas. 
- Reconhecer casos de desrespeito pelos seus direitos 
consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança, 
sabendo como atuar em algumas situações. 

- Pesquisa e seleção de informação 
pertinente; 
- Análise de documentos, factos, situações, 
identificando os seus elementos ou dados; 
- Mobilização do conhecimento em contextos 
diversos, através do estabelecimento de 
conexões intra e interdisciplinares;  
- Utilização de software simples; 
- Formulação de hipóteses com vista a dar 
resposta a um problema que se coloca face a 
um determinado fenómeno; 
 - Conceção de situações em que determinado 
conhecimento possa ser aplicado;  
- Criação de objetos, textos ou soluções face a 
um desafio;  
- Comunicação de aprendizagens através da 
utilização de técnicas expressivas. 

Testagem:  
- Testes escritos; 
- Questionamento oral; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários; 
- Trabalhos de grupo. 
 

Natureza 
(25%) 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I).   
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Distinguir os principais órgãos: coração, pulmões, 
estômago e rins, em representações do corpo humano, 
associando-os à sua principal função vital. 
- Descrever, de forma simplificada, e com recurso a 
representações, os sistemas digestivo, respiratório, 
circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o 
seu bom funcionamento implica cuidados específicos. 
- Identificar, em representações do corpo humano, 
alguns ossos e músculos.  - Associar os ossos e os 
músculos à posição, ao movimento e ao equilíbrio, 

- Realização de assembleias de turma para 
discussão, entre outros assuntos, de aspetos 
da cidadania; 
- Organização de debates que requeiram a 
formulação de opiniões;  
- Hierarquização de razões segundo critérios 
como a adequação, a pertinência e a 
relevância que apresentam em relação a uma 
tese que se pretende defender;  
- Problematização de situações;  
- Realização de jogos, jogos de papéis e 
simulações;  

Testagem:  
- Testes escritos; 
- Questionamento oral; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
-Cadernos diários; - 
Trabalhos de grupo. 
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reconhecendo que o seu bom funcionamento implica 
cuidados específicos (postura e atividade física). 
- Adotar procedimentos adequados em situação de 
queimaduras, hemorragias, distensões, fraturas, 
mordeduras de animais e hematomas. 
- Distinguir Portugal, na Europa e no mundo, em 
diferentes representações cartográficas, reconhecendo 
as suas fronteiras. 
- Caracterizar os estados do tempo típicos das estações 
do ano, a partir da recolha dos valores de precipitação, 
temperatura e de humidade (nebulosidade). 
- Estabelecer a correspondência entre as mudanças de 
estado físico (evaporação, condensação, solidificação, 
fusão) e as diferentes etapas identificáveis em esquemas 
/ representações do ciclo da água. 
- Relacionar a existência de diferentes paisagens (litoral 
e/ou zonas costeiras, áreas de montanha e de vales com 
linhas de água, …) com as alterações das componentes 
físicas da Terra provocadas por diferentes agentes 
erosivos. 
- Descrever o movimento aparente do Sol, usando 
métodos como a medição e o registo do tamanho e 
orientação das sombras ao longo do dia.  
- Associar a duração do dia ao movimento de rotação da 
Terra e explicar, recorrendo a um modelo, de que forma 
a sucessão do dia e da noite se relaciona com este 
movimento.  
- Relacionar, através da observação de modelos, os 
movimentos de rotação e translação da Terra com a 
sucessão do dia e da noite e a existência de estações do 
ano.  
- Compreender, recorrendo a um modelo, que as fases da 
Lua resultam do seu movimento em torno da Terra e 

- Análise de factos e situações, identificando 
os seus elementos ou dados, em particular 
numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 
- Demonstração de pensamento científico: 
questionar, colocar hipóteses, prever 
respostas, experimentar, organizar e analisar 
a informação recolhida, para chegar a 
conclusões e comunicá-las; 
- Partilha da informação recolhida sobre 
temas livres ou sugeridos;  
- Recolha de dados e opiniões relacionados 
com as temáticas em estudo; 
 - Incentivo à investigação/pesquisa, seleção e 
tratamento de informação sustentados por 
critérios, com apoio do professor e autonomia 
progressiva do aluno;  
- Manipulação de diferentes representações 
cartográficas; 
- Tarefas de síntese;  
- Tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização. 

  



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 369 de 689 
 

dependem das posições relativas da Terra e da Lua em 
relação ao Sol. 
- Utilizar os pontos cardeais na localização de elementos 
naturais e humanos do meio local e da região onde vive. 
- Localizar, no planisfério ou no globo terrestre, as 
principais formas físicas da superfície da Terra 
(continentes, oceanos, cadeias montanhosas, rios, 
florestas, desertos). 
- Comparar diferentes formas de relevo através de 
observação direta ou indireta (imagens fixas ou 
animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, 
utilizando vocabulário geográfico adequado. 
- Reconhecer, através de métodos de investigação 
simples, que os seres vivos dependem uns dos outros 
(cadeias e teias alimentares) e do meio físico, e que, por 
isso, é necessário preservar a Natureza. 
- Compreender que os seres vivos se reproduzem e que 
os seus descendentes são semelhantes aos progenitores. 

Tecnologia 
(25%) 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Comparar o comportamento da luz no que respeita à 
linearidade da sua propagação em diferentes materiais 
(transparentes, translúcidos e opacos). 
- Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente da 
aplicação de uma força sobre um objeto.  
- Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente do 
movimento de um objeto sobre diferentes superfícies 
(efeito do atrito no movimento dos objetos).    
- Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, 
interruptor, alavanca, roldana, …) de acordo com as suas 
funções, princípios e relações.  
- Utilizar informações e simbologias como linguagem 
específica da tecnologia. Distinguir as diferenças 
existentes entre sólidos, líquidos e gases. 

- Apresentação esquemática da informação, 
com o apoio do professor; 
- Preenchimento de tabelas, a partir de 
exposições ora ou da leitura de conteúdos da 
disciplina;  
- Construção de mapas conceptuais; 
 - Promoção do estudo autónomo com o 
apoio do professor, identificando quais os 
obstáculos e formas de os ultrapassar; 
 - Planeamento e estruturação de trabalhos. 

Testagem:  
- Testes escritos; 
- Questionamento oral; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de grupo. 
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- Investigar a existência de transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, solidificação, dissolução, 
fusão).   
- Experimentar o efeito das forças de atração e repulsão 
na interação entre magnetes. 
- Utilizar instrumentos de medida para orientação e 
localização no espaço de elementos naturais e humanos 
do meio local e da região onde vive, utilizando os pontos 
cardeais. 

Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 

(25%) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Realizar experiências adequadas a todos os domínios. 
- Realizar experiências com luz. 
- Realizar experiências com ímanes. 
- Realizar experiências de mecânica. 
- Manusear objetos em situações concretas. 
- Formular questões, ser seletivo nas informações. 
- Contribuir com ideias próprias e fundamentadas para 
atingir conclusões. 
- Descrever procedimentos com clareza. 
- Elaborar relatórios das experiências, descrevendo o 
procedimento, a recolha de dados, o método de análise e 
as conclusões. 
 

- Desenvolvimento das capacidades de 
comunicação uni e bidirecional, 
designadamente assembleia de turma, jornal 
de parede; 
- Apresentação de comunicações orais, por 
iniciativa própria ou por sugestão do 
professor, com recurso às TIC;  
- Descrição de processos de pensamento 
usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema; 
 - Desenvolvimento de processos de escutar 
os outros e saber tomar a palavra;  
- Utilização do princípio de cortesia;  
- Utilização de formas de tratamento 
adequadas;  
- Interação com adequação ao contexto e a 
diversas finalidades comunicativas. 

Testagem:  
- Testes escritos; 
- Questionamento oral; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários. 
- Trabalhos de grupo. 
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Operacionalização dos critérios de Educação Artística – 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Apropriação e 
Reflexão  

(35%) 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da diferença/ 
do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

- Observar os diferentes universos visuais, tanto do 
património local como global (obras e artefactos de 
arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, 
colagem, fotografia, instalação, land ́art, banda 
desenhada, design, arquitetura, artesanato, 
multimédia, linguagens cinematográficas, entre 
outros), utilizando um vocabulário especifico e 
adequado.  
- Mobilizar 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).  
- Identificar diferentes estilos e géneros 
convencionais de teatro (comédia, drama, etc). 
- Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, 
identificando relações com outras artes e áreas de 
conhecimento. 
- Analisar 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. 
- Identificar, em manifestações performativas, 
personagens, cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 
- Reconhecer diferentes formas de um ator usar a 
voz (altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, 

- Enriquecimento das experiências visuais dos 
alunos, estimulando hábitos de apreciação e 
fruição dos diferentes contextos culturais; 
 - A consciencialização de que o(s) gosto(s) se 
desenvolve(m) e forma(m) através da prática 
sistemática de experiências culturais 
diversificadas, quer seja nos âmbitos da 
fruição, quer da experimentação. 
 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
-Trabalhos práticos de 
expressão; 
- Trabalho de grupo. 
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gestos, expressões faciais) para caracterizar 
personagens e ambiências. 

Interpretação e 
Comunicação 

(35%) 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da diferença/ 
do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

- Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 
construir múltiplos discursos e leituras da(s) 
realidade(s).  
- Compreender a intencionalidade dos símbolos e 
dos sistemas de comunicação visual.  
- Apreciar as diferentes manifestações artísticas e 
outras realidades visuais.  
- Perceber as razões e os processos para o 
desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, 
sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar 
juízos críticos.  
- Captar a expressividade contida na linguagem das 
imagens e/ou outras narrativas visuais.  
- Transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou objetos.  
- Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, 
jogo dramático, improvisação e representação. 
- Reconhecer, 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. 
- Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação 
entre acontecimentos da vida real e as situações 
dramáticas desenvolvidas em aula. 

- Mobilizar saberes e processos, através dos 
quais perceciona, seleciona, organiza os 
dados e lhes atribui novos significados;  
- Promover dinâmicas que exijam relações 
entre aquilo que se sabe, o que se pensa e os 
diferentes universos do conhecimento;  
- Incentivar práticas que mobilizem diferentes 
processos para imaginar diversas 
possibilidades, considerar opções alternativas 
e gerar novas ideias; 
- Debates sobre as diferentes imagens, 
criando circunstâncias para a discussão e 
argumentação dos seus pontos de vista e os 
dos outros; 
 - Apreciações fundamentadas em relação aos 
seus trabalhos e aos dos seus pares. 

 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
 
Análise de conteúdo:  
-Trabalhos práticos de 
expressão; 
- Trabalho de grupo; 

Experimentação e 
Criação  
(30%) 

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

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

- Reinventar soluções para a criação de novas 
imagens, relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas;  
- Descobrir 
progressivamente a intencionalidade das suas 
experiências plásticas; 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
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(A, B, C, D, G) 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da diferença/ 
do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

- Experimentar 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.  
- Escolher técnicas e materiais de acordo com a 
intenção expressiva das suas produções plásticas.  
- Manifestar 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).  
- Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, 
mobilizando diferentes critérios de argumentação 
- Explorar as possibilidades motoras e expressivas 
do corpo em diferentes atividades (de movimento 
livre ou orientado, criação de personagens, etc.). 
- Adequar 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.). 
- Transformar o espaço com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores 
de signos (formas, imagens, luz, som, etc.). 
- Transformar 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. 

- Seleção de técnicas e materiais, ajustando-
os à intenção expressiva das suas 
representações;  
- Utilização de vários processos de registo de 
ideias, de planeamento e de trabalho;  
- Desenvolvimento de processos de análise e 
de síntese, através de atividades de 
comparação de imagens e de objetos. 

Análise de conteúdo:  
-Trabalhos práticos de 
expressão; 
- Trabalho de grupo. 
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- Produzir, 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”. 
- Defender, oralmente e/ou em situações de prática 
experimental, as opções de movimento e escolhas 
vocais utilizados para comunicar uma ideia. 
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Operacionalização dos critérios de Educação Física – 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Atividades Físicas 
(100%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ 
culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J); 
Criativo/expressivo  
(A, C, D, J);  
Critico 
/analítico 
/Autoavaliador 
/heteroavaliador; 

SUBÁREA GINÁSTICA 
− Em percursos que integram várias habilidades, 
realizar habilidades gímnicas básicas, relativas ao 
3.º ano de escolaridade, em esquemas ou 
sequências no solo e em aparelhos, encadeando e 
ou combinando as ações com fluidez e harmonia 
de movimento. 
 
SUBÁREA DOS JOGOS 
− Participar nos jogos relativos ao 3.º ano de 
escolaridade, ajustando a iniciativa própria, e as 
qualidades motoras na prestação, às possibilidades 
oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-
táticas fundamentais, com oportunidade e 
correção de movimentos em jogos coletivos com 
bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e 
jogos de raquete. 
− Trabalhar em grandes e pequenos grupos. 
 
SUBÁREA DA NATAÇÃO 
− Deslocar-se em posição ventral e dorsal 
diferenciando as fases de entrada das mãos, 
trajeto propulsivo e recuperação de acordo com os 
estilos de costas e crol, adequados aos 
movimentos propulsivos de braços e pernas e 
posição da cabeça, coordenadas com a respiração 
nos respetivos estilos. 
− Saltar para a piscina partindo de posições e 
apoios variados. 

- Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares;  
- Utilizar conhecimento para participar de 
forma adequada e resolver problemas em 
contextos diferenciados; 
- Participar em sequências de habilidades, 
coreografias, etc.;  
- Resolver problemas em situações de jogo;  
- Explorar materiais;  
- Explorar o espaço, ritmos, música, relações 
interpessoais, etc; 
- Apreciar os seus desempenhos; 
 - Identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens;  
- Utilizar os dados da sua autoavaliação para 
se envolverem na aprendizagem;  
- Descrever as suas opções durante a 
realização de uma tarefa ou abordagem de 
um problema; 
- Aceitar opções, falhas e erros dos 
companheiros;  
- Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio;  
- Aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  
- Promover estratégias que induzam respeito 
por diferenças de características, crenças ou 
opiniões. 

-  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
-Execução de atividades 
motoras; 
-Jogos de grupo. 
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SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 
− Combinar 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, em situação de 
exploração do movimento a pares, de exercitação 
e de criação. 
 
 
CONHECIMENTOS 
- Cumprir as regras da aula e dos exercícios. 
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Operacionalização dos critérios de Educação Moral Religiosa e Católica– 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 
Sugestão de 

técnicas de recolha 
de informação 

Crescimento 
Espiritual 

(100%) 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, E, I)  
Criativo (A, C, D, I) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I) Respeitador da 
diferença/ do outro (B, D, E, 
F, H) Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, J) 
Questionador (A, D, F, G, I) 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
Autoavaliador (transversal 
às áreas) Participativo/ 
colaborador (B, C, D, E, F) 
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, I, J)  
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

- Reconhecer a dignidade, o valor da pessoa 
humana e a sua dimensão espiritual. 
- Respeitar a pessoa, a comunidade e o mundo.  
- Compreender a mensagem cristã sobre a 
solidariedade.  
- Conhecer a mensagem e a cultura bíblicas. 

- Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares; 
- Propor hipóteses face a um acontecimento;  
- Estabelecer alternativas a uma forma de 
abordar uma situação-problema;  
- Criar soluções estéticas criativas e pessoais; 
- Discutir conceitos ou factos numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar específico; 
- Analisar textos/factos com diferentes pontos 
de vista;  
- Analisar situações, factos, identificando os 
seus elementos, em particular numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 
- Aceitar ou apresentar pontos de vista 
diferentes; 
 - Confrontar ideias e perspetivas distintas 
sobre determinados factos tendo em conta, 
por exemplo, diferentes perspetivas culturais; 
- Organizar questões para a comunidade 
sobre conteúdos estudados ou a estudar; 
- Fazer uma reflexão sobre o seu próprio 
conhecimento prévio; 
- Ações solidárias com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização e 
atividades de entreajuda;  
- A inclusão da opinião dos pares para 
melhoria e aprofundamento de saberes; 
 - Promoção da entreajuda. 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Inquérito: 
- Questionários orais 
sobre 
perceções/opiniões. 
 
Análise de conteúdo:  
- Debates. 
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Operacionalização dos critérios de Apoio ao Estudo – 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil  Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de 
recolha de 
informação 

Atitudes e 
métodos de 

estudo 
(100%) 

Comunicador  
  
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
   
Sistematizador/ organizado  
  
 Participativo/ colaborador   
  
A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J                   
 

Organização do Tempo: 
Gerir o tempo. 
Estabelecer metas pessoais.  
Aprender a lidar com multiplicidade funcional. 
Organização do Estudo: 
Planificar uma sessão de estudo. 
Identificar dificuldades. 
Autoavaliar-se. 
Saber cumprir pequenas etapas diárias. 
Identificar estratégias que favoreçam a 
produtividade individual. 
Preparar o seu próprio ambiente de estudo. 
Conhecer as suas necessidades espaciais. 
Aprender a eliminar fatores prejudiciais. 
Treinar a atenção e a concentração. 
Organizar o caderno diário e outros materiais de 
estudo. 
Verificar os progressos realizados nos cuidados 
prestados ao caderno e a outros materiais de 
estudo. 
Saber usar técnicas auxiliares de estudo. 
Tratamento de informação: 
Organizar a informação. 
Compreender a informação. 
Selecionar informação. 
Enumerar informações. 
Seguir instruções. 
Fazer resumos. 
Sublinhar. 

- Necessidade de rigor e uso consistente de 
conhecimentos; 
 - Seleção de informação pertinente;  
- Análise de factos identificando os seus 
elementos; 
- Tarefas de pesquisa com autonomia 
progressiva; 
 - Incentivo à procura e aprofundamento de 
informação; 
- Tarefas de síntese; 
- Tarefas de planificação e de revisão; 
- Organização do registo de observação; 
- Elaboração de esquemas; 
- Autoanálise; 
- Identificar pontos fracos e fortes das 
aprendizagens; 
- Considerar o feedback dos pares para 
melhoria ou aprofundamento de saberes; 
- A partir da explicitação de feedback do 
professor, reorientar o trabalho, 
individualmente ou em grupo; 
- Colaborar com outros, apoiar terceiros em 
tarefas; - Fornecer feedback para melhoria 
ou aprofundamento de ações dos seus 
colegas; 
- Assumir responsabilidades adequadas ao 
que lhe for solicitado;  
- Organizar e realizar autonomamente 
tarefas; 
- Dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu. 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários. 
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Esquematizar. 
Analisar e debater dúvidas. 
Trabalhos de Grupo: 
Definir regras de comunicação no grupo. 
Organizar o trabalho. 
Saber como apresentar um trabalho. 
Relações de Tempo: 
Adquirir a noção de tempo. 
Estabelecer relações temporais. 
Descobrir e organizar sequências temporais. 
Gerir o tempo do seu quotidiano. 
Aplicar um Plano: 
Aplicar um plano individual de trabalho. 
Aprender a fazer e apresentar um trabalho escrito 
ou oral. 
Gosto pelo saber: 
Criar hábitos de confiança em si mesmo. 
Aumentar a autoconfiança. 
Saber usar a pesquisa para alargar o saber. 
Desenvolver competências linguísticas: 
Motivar e incrementar o gosto pela leitura. 
Enriquecer e desenvolver textos. 
Analisar textos por etapas. 
Aumentar as competências de leitura e escrita 
(acompanhada por folhas de registos do estudo de 
um texto e de folha de reconto). 
Adquirir a noção de ideia principal e ideia(s) 
secundária(s). 
Aprender a escrever bem. 
Alargar o vocabulário ativo. 
Evitar repetições na produção de textos. 
Conhecer diversos elementos de ligação. 
Utilizar grelhas de correção textual. 
Reconstruir textos. 
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Aprender a consultar o dicionário. 
Treinar os conhecimentos gramaticais. 
Aprender a estruturar o pensamento. 
Exercitar o raciocínio lógico. 
Exercitar a autocorreção. 
Aplicar estratégias relacionadas com o raciocínio 
para resolver problemas de natureza diversa. 
Concretizar diversas operações para descobrir e 
relacionar equivalências. 
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Operacionalização dos critérios de Cidadania e Desenvolvimento– 3.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de 
recolha de 
informação 

Crescimento 
Pessoal e Social 

(100%) 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Respeitador da diferença/ 
do outro 
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

- Compreender a importância do valor da relação 
com os outros e da construção de regras de 
convivência; 
- Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade; 
- Aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo 
novas formas de estar, olhar e participar na 
sociedade.  
- Compreender que todos os seres humanos devem 
ser considerados como iguais. 
- Reconhecer as liberdades fundamentais inerentes a 
todos os seres humanos. 
- Defender a ideia de que todos os seres humanos 
são necessários para permitir a todos os seres 
humanos viver em dignidade. 
- Reconhecer as especificidades das diferentes 
manifestações culturais. 
-Valorizar o papel das diferenças culturais.  
- Apresentar atitudes respeitosas para com as 
convicções, práticas e modos de vida adotados por 
outras pessoas. 
- Tratar as pessoas com respeito, 
independentemente da sua origem cultural. 
- Dar espaço aos outros para se expressarem. 
- Refletir sobre como a sua visão pessoal do mundo é 
apenas uma de muitas. 
 
-Identificar e adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-estar. 

- Realização de assembleias de turma para 
discussão, entre outros assuntos, de aspetos 
da cidadania; 
- Aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  
- Promover estratégias que induzam respeito 
por diferenças de características, crenças ou 
opiniões; 
- Descrever ou argumentar as suas opções ou 
abordagem de um problema; 
- Organização de debates que requeiram a 
formulação de opiniões; 
- Hierarquização de razões segundo critérios 
como a adequação, a pertinência e a 
relevância que apresentam em relação a um 
ponto de vista/opinião que se pretende 
defender. 
 

 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação. 
 
Análise de conteúdo:  
- Debates; 
- Trabalhos. 
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- Explicar os perigos de generalizar comportamentos 
individuais que não promovam a saúde e o bem-
estar individual e coletivo 
- Colaborar com outras pessoas para defender causas 
comuns, identificando problemas que não 
contribuam para a saúde e bem-estar. 
- Mostrar-se pronto a cooperar com as outras 
pessoas de forma a promover a saúde e o bem-estar 
pessoal e coletivo. 
-Respeitar as obrigações e responsabilidades 
relativas à cidadania ativa no seu meio mais próximo. 
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Operacionalização dos critérios de Oferta Complementar – C.R.I.E. – 3.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Expressão escrita 
(70%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 

-Planificar, redigir e rever textos com diferentes 
intencionalidades. 
-Organizar, ordenar e hierarquizar a informação, tendo em 
vista a continuidade de sentido, a progressão temática e a 
coerência global do texto. 
-Redigir e rever textos, recorrendo a mecanismos de correção 
linguística. 
-Dominar processos de conexão interfrásica. 
-Dominar as regras de pontuação e ortográficas. 

- Planificação do que se vai escrever através 
de procedimentos que impliquem, por 
exemplo, decidir o tema e a situação de 
escrita, definir o objetivo da escrita; decidir 
o destinatário do texto, conhecer as 
características do género textual que se 
pretende escrever; 
- Elaboração de um texto prévio, a 
elaboração coletiva de conteúdos para o 
texto; 
- Textualização individual a partir do texto 
prévio,  
dos objetivos iniciais e da coerência e 
coesão do texto) e aperfeiçoamento textual, 
o que implica reler, avaliar (com recurso a 
auto e a heteroavaliação) e corrigir;  
- Preparação da versão final, que implica 
passar a limpo. 

Testagem:  
- Produção textual; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Trabalho de grupo.  
- Caderno diário; 
-Produções escritas. 
 

Expressão oral 
 (30%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
Participativo/ 

- Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais adequados e recorrendo a mecanismos 
de coesão discursiva. 
- Produzir textos orais de diferentes categorias e géneros e com 
diferentes finalidades: narrar, fazer a apresentação oral de um 
tema, apresentar e defender pontos de vista. 
- Participar com pertinência, contribuindo para a construção 
do conhecimento. 

- Selecionar de um texto oral informação 
relevante para um determinado objetivo; 
- Registar informação relevante (por 
exemplo, por meio de esquema, de reconto, 
de paráfrase); 
- Produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (à turma, a 
colegas de outras turmas) com diferentes 
finalidades: recontar histórias lidas para 
recomendar livros aos colegas; narrar 
situações vividas para sustentar uma opinião 
ou para identificar problemas a resolver. 

 

Testagem:  
- Testes de oralidade. 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
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colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Criativo 
(A, C, D, J) 
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4.º ANO DE ESCOLARIDADE 
Operacionalização dos critérios de Português – 4.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Oralidade 
(25%) 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Criativo 
(A, C, D, J)  
  

COMPREENSÃO 
− Escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades. 
− Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la, adequadamente, por meio de técnicas diversas.  
− Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, 
essencial e acessório. 
 
 
EXPRESSÃO 
−Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos outros.  
− Usar a palavra para exprimir opiniões e partilhar ideias de forma audível, 
com boa articulação, entoação e ritmo adequados. 
− Planear, produzir e avaliar discursos orais, com vocabulário diversificado e 
estruturas frásicas complexas, individualmente ou em grupo.  
− Participar com empenho em atividades de expressão oral orientada, 
respeitando regras e papéis específicos, adaptando o discurso às situações 
de comunicação.  
− Realizar exposições breves, a partir de uma planificação. 
− Assegurar contacto visual com a audiência (postura corporal, expressão 
facial, olhar).  
− Reconhecer a existência de diferentes graus de formalidade. 
− Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão 
facial, clareza, volume e tom de voz). 
− Progredir na coesão textual: concordância; tempos verbais e advérbios; 
uso de conectores frásicos e textuais mais frequentes.  

− Compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para: 

• observação de regularidades 
associadas a finalidades como 
informar, expor, narrar, descrever; 

• identificação de informação explícita e 
dedução de informação implícita a 
partir de pistas textuais; 

• seleção de informação relevante para 
um determinado objetivo; 

• registo de informação relevante (por 
meio de desenho, de esquema, de 
reconto, de paráfrase); 

• analise de texto para distinção entre 
facto e opinião; 

− Produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (à turma, a 
colegas de outras turmas) com diferentes 
finalidades: 

• recontar histórias lidas em livros para 
recomendar um livro aos colegas, por 
exemplo;  

• narrar situações vividas para sustentar 
uma opinião ou para identificar 
problemas a resolver; 

• narrar situações imaginadas como 
forma de desenvolver e explorar a 
imaginação, a expressão linguística e a 
competência comunicativa; 

• expor trabalhos simples relacionados 
com temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados com o 
apoio do professor ou em grupo; 
avaliação de discursos tendo em conta 

 
Testagem:  
- Testes de 
compreensão oral; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Debates; 
- Expressão oral. 
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a adequação à situação de 
comunicação;  

− Realização de percursos pedagógico- didáticos 
interdisciplinares, com Matemática, Estudo do 
Meio e Expressões. 

Leitura 
(20%) 

 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
  
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
  
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
Criativo   
(A, C, D, J)  
  
  
  
  
  
 

− Ler textos com características narrativas e descritivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias e em suportes variados.  
− Distinguir nos textos características do artigo de enciclopédia, da entrada 
de dicionário e do aviso (estruturação e finalidade).  
− Fazer uma leitura fluente, segura e expressiva que evidencie a 
compreensão do sentido global de textos ou dos textos 
− Realizar leitura silenciosa e autónoma.  
− Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de sentidos do 
texto.  
− Explicitar ideias-chave do texto.  
− Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto.  
− Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo e/ou 
da forma).  
 
− Interpretar textos narrativos, descritivos, informativos, notícias, cartas, 
convites, avisos e banda desenhada. 
− Recontar histórias lidas, explicitar ideias-chave e identificar o tema e o 
assunto. 
− Exprimir opiniões críticas acerca do texto (do conteúdo e/ou da forma). 
− Fazer inferências, justificando-as. 
− Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação.  
  

− Manipulação de unidades de sentido através de 
atividades que impliquem: 

• segmentar textos em unidades de 
sentido; 

• reconstituir o texto a partir de pistas 
linguísticas e de conteúdo; 

• estabelecer relações entre as diversas 
unidades de sentido; 

• sublinhar, parafrasear, resumir 
segmentos de texto relevantes para a 
construção do sentido; 

− Realização de diferentes tipos de leitura em 
voz alta (ler muito devagar, ler muito depressa, 
ler muito alto, ler murmurando, ler em coro, 
fazer leitura coletiva, leitura dramatizada, leitura 
expressiva) e silenciosa (por exemplo, leitura na 
pista de pormenores, leitura para localização de 
uma informação); 
− Compreensão de textos através de atividades 
que impliquem 

• mobilizar experiências e saberes 
interdisciplinares; 

• localizar informação explícita; 

• extrair informação implícita a partir de 
pistas linguísticas; 

• inferir, deduzir informação a partir do 
texto; 

− Descobrir elementos e formas de articular as 
ideias no texto como, por exemplo, 

• identificar os antecedentes dos 
pronomes; 

• reconhecer a concordância de género, 
de número e de pessoa; 

• encontrar relações diversas entre 
palavras de um texto; 

 
Testagem:  
- Testes de 
compreensão escrita;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários. 
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• observar e exprimir as observações 
acerca dos modo como os tempos 
verbais expressam relações de 
anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade; 

− Apropriação de técnicas relacionadas com a 
organização do texto própria do género a que 
pertence (narrar, descrever, informar); 
− Pesquisa e seleção de informação essencial, 
com recurso à WEB; 
− Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com Matemática, Estudo do 
Meio e Expressões. 

Escrita 
(20%) 

 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
  
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  

 
− Escrever relatos (com situação inicial, peripécias e conclusão), com 
descrição e relato do discurso das personagens, representado por meio de 
discurso direto e de discurso indireto. 
− Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, realizados de 
modo individual e/ou em grupo.  
− Usar frases complexas para exprimir sequências e relações de 
consequência e finalidade. 
− Superar problemas associados ao processo de escrita por meio da revisão 
com vista ao aperfeiçoamento de texto.   
− Redigir textos com utilização correta das formas de representação escrita 
(grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da 
escrita).  
− Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, coerentes e 
adequados às convenções de representação gráfica.  
 
− Responder, de forma completa, a questões sobre textos. 
− Planificar e escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, coerentes 
e adequados às convenções de representação gráfica. 
− Utilizar formas corretas de representação escrita (grafia, pontuação e 
translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares da escrita).  
− Integrar na narração os elementos que circunscrevem o acontecimento, o 
tempo e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, 
com recurso a vários conectores;  
−  Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais;  
 

− Desenvolvimento e consolidação de 
conhecimento relacionado com o alfabeto e com 
as regras de ortografia, ao nível da 
correspondência grafema-fonema e da utilização 
dos sinais de escrita (diacríticos, incluindo os 
acentos; sinais gráficos; sinais de pontuação e 
sinais auxiliares de escrita); 
− Consciencialização da existência de diferentes 
modos de organizar um texto, tendo em conta 
finalidades como narrar, descrever, informar; 
 − Modificação textual com recurso à 
manipulação de frases e de segmentos textuais 
(expansão, redução, paráfrase), bem como à 
alteração de perspetiva ou descrição de 
personagens, por exemplo; 
− Planificação do que se vai escrever através de 
procedimentos que impliquem, por exemplo, 
decidir o tema e a situação de escrita, definir o 
objetivo da escrita; decidir o destinatário do 
texto, conhecer as características do género 
textual que se pretende escrever. 
− Elaboração de um texto prévio ou elaboração 
coletiva de conteúdos para o texto; 
− Textualização individual a partir do texto 
prévio, o que implica reformulação do conteúdo 
à medida que se vai escrevendo; 
− Revisão (em função dos objetivos iniciais e da 
coerência e coesão do texto) e aperfeiçoamento 

 
Testagem:  
- Testes de expressão 
escrita;  
- Exercícios de 
ortografia; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Inquérito:  
- Questionários escritos 
sobre opiniões ou 
factos; 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de pesquisa.  
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textual, o que implica reler, avaliar (com recurso 
a auto e a heteroavaliação) e corrigir; 
− Preparação da versão final, que implica passar 
a limpo (adequado para editar e reproduzir 
textos). 
− Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares com Estudo do Meio, 
Matemática e Expressões. 

Educação Literária 
(20%) 

 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
 (A, B, G, I, J)  
  
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
  
Criativo  
(A, C, D, J)  
  
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
  
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

− Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de modo criativo.  
− Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.  
− Antecipar 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).  
− Compreender a organização interna e externa de textos poéticos, 
narrativos e dramáticos.  
− Compreender recursos que enfatizam o sentido do texto (onomatopeias, 
trocadilhos, interjeições, comparações).  
− Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade e segurança, 
poemas memorizados.  
− Participar, de forma responsável e cooperante, em representações de 
textos dramáticos literários.  
− Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias 
ou poemas ouvidos ou lidos. 
− Desenvolver um projeto de leitura em que se integre compreensão da 
obra, questionamento e motivação de escrita do autor.  
 
 

− Aquisição de saberes (noções elementares de 
géneros como contos de fadas, lengalengas, 
poemas) proporcionados por escuta ativa e 
leitura; 
− Compreensão de narrativas literárias com base 
num percurso de leitura que impliquem 

• imaginar desenvolvimentos narrativos 
a partir de elementos do paratexto e 
da mobilização de experiências e 
vivências; 

• antecipar ações narrativas a partir de 
sequências de descrição e de narração; 

•  mobilizar conhecimentos sobre a 
língua e sobre o mundo para 
interpretar expressões e segmentos de 
texto; 

• justificar as interpretações; 

• questionar aspetos da narrativa. 
− Criação de experiências de leitura (por exemplo, 
na biblioteca escolar) que impliquem 

• ler e ouvir ler;  

• dramatizar, recitar, recontar, recriar, 
ilustrar; 

• exprimir reações subjetivas de leitor; 

• avaliar situações, comportamentos, 
modos de dizer, ilustrações, entre 
outras dimensões; 

• persuadir colegas para a leitura de 
livros escolhidos. 

− Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com Matemática, Estudo do 

 
Testagem:  
- Testes de 
compreensão escrita;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Inquérito:  
- Questionários escritos 
sobre opiniões ou 
factos; 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários. 
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Meio e Expressões, tendo por base obras 
literárias e textos de tradição popular. 

Gramática 
(15%) 

 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
  
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
  
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 
 

− Identificar a classe das palavras: determinante (interrogativo), preposição, 
pronome (pessoal, nas suas formas tónica e átonas, possessivo e 
demonstrativo).  
− Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo 
indicativo e no modo imperativo.  
− Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e 
adjetivos.  
− Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau.  
− Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em 
frases com negação e com advérbios pré́- verbais.  
− Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, 
em textos orais e escritos.  
− Aplicar processos de expansão e redução de frases. Inferir o significado de 
palavras desconhecidas a partir da análise da sua estrutura interna (base, 
radical e afixos).  
− Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que não 
correspondam ao sentido literal.  
− Compreender regras de derivação das palavras e formas de organização do 
léxico (famílias de palavras).  
− Reconhecer onomatopeias.  
− Explicitar regras de ortografia.  
 
 

− Formulação de questões acerca da língua a 
partir da observação de elementos e de usos; 
− Consolidação de conhecimento sobre regras de 
ortografia, regras de flexão de verbos regulares e 
irregulares, flexão nominal e adjetival, classes de 
palavras, processos de formação de palavras; 
− Utilização de critérios semânticos, sintáticos e 
morfológicos para identificar a classe das 
palavras; 
− Explicitação do modo como a unidade frase se 
organiza, por meio de atividades que impliquem 

• identificar constituintes centrais da 
frase; 

• estabelecer a correspondência entre o 
grupo nominal e a função sintática de 
sujeito, o grupo verbal e a função 
sintática de predicado; 

• manipulação de frases para produção e 
aplicação de formas átonas do 
pronome pessoal com as seguintes 
características: frases afirmativas, 
frases com negação, frases com 
advérbios como, por exemplo, já, 
ainda, sempre, também. 

− Manipulação de palavras e constituintes de 
palavras que tornem possível  

• produzir palavras a partir de sufixo se 
prefixos; 

• organizar famílias de palavras; 

• descobrir regularidades na formação 
de palavras. 

− Exercitação de construções frásicas e textuais 
em que seja possível 

• expandir, ampliar, associar elementos; 

• modificar, fazer variar, observar 
alterações; 

• substituir elementos e estruturas; 

• explicar diferenças e alterações. 

 
Testagem:  
- Testes de 
conhecimentos 
gramaticais;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários. 
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− Consciencialização do funcionamento da frase 
complexa por meio de atividades de manipulação 
de dados como:  

• ligação de frases por meio de 
conjunções coordenativas; 

•  ligação de frases por meio de 
conjunções subordinativas (sem 
explicitação de metalinguagem). 
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Operacionalização dos critérios de Matemática – 4.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil  
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Números e 
Operações 

(40%) 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 

− Ler e representar números no sistema de numeração decimal até ao 
milhão, identificar o valor posicional de um algarismo e relacionar os valores 
das diferentes ordens e classes. 
− Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado 
de operações e avaliar a sua razoabilidade. 
− Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utilizá-las 
em situações de cálculo. 
− Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da divisão. 
− Calcular com números racionais não negativos na representação decimal, 
recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos e à calculadora. 
− Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal 
e percentagem, estabelecer relações entre as diferentes representações e 
utilizá-los em diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos. 
− Comparar e ordenar números racionais não negativos, em contextos 
diversos, com e sem recurso à reta numérica.  
− Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números 
racionais não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e 
avaliar a plausibilidade dos resultados. 
− Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e 
formular e testar conjeturas. 
− Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais, dar exemplos e 
utilizar as noções de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.  
− Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das 
operações, e utilizá-las em diferentes contextos, analisando o efeito das 
operações sobre os números.  
− Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
− Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem. 
− Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade. 

− Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, operações, propriedades, regras e 
procedimentos matemáticos). 
− Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução 
de problemas, exercícios, jogos). 
− Utilizar materiais manipuláveis e outros 
recursos, incluindo os de tecnologia digital e a 
calculadora, na resolução de problemas e em 
outras tarefas de aprendizagem. 
− Realizar cálculos recorrendo a diferentes 
estratégias de cálculo mental e usando 
algoritmos, em contextos diversos. 
− Utilizar factos básicos das operações em 
situações de cálculo, designadamente factos 
básicos da multiplicação, como a tabuada do 6, 
7, 8 e 9. 
− Utilizar números racionais não negativos com o 
significado de parte-todo, quociente, medida e 
operador, em contextos matemáticos e não 
matemáticos. 
− Resolver problemas que requeiram a aplicação 
de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 
− Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar os 
resultados obtidos. 
− Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões.  
− Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
Testagem:  
- Testes escritos;  
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários; 
- Resolução de 
situações problemáticas 
em grupo. 
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áreas) 
 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

− Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social. 
 

Geometria e 
Medida 
(35%) 

− Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, quadrados, 
retângulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas 
quadriculadas. 
− Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer 
classificações, justificando os critérios utilizados. 
− Identificar e desenhar planificações de sólidos geométricos e reconhecer 
um sólido a partir da sua planificação.  
− Calcular perímetros e áreas de polígonos regulares e irregulares, 
recorrendo a fórmulas, por enquadramento, ou por decomposição de 
figuras planas.  
− Identificar e reconhecer ângulos em polígonos e distinguir diversos tipos 
de ângulos (reto, agudo, obtuso, raso), tendo conhecimento das respetivas 
amplitudes. 
− Identificar e reconhecer ângulos côncavos, convexos, geometricamente 
iguais, adjacentes e verticalmente opostos. 
− Identificar e representar retas concorrentes – concorrentes e oblíquas, 
retas paralelas e retas coincidentes. 
− Identificar paralelepípedos retângulos e aplicar corretamente o termo 
«dimensões». Reconhecer «planos paralelos». 
− Identificar «prismas retos» e relacioná-los com as respetivas planificações. 
- Reconhecer e construir pavimentações do plano por triângulos, retângulos 
e hexágonos. 
− Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e 
relacionando as unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas, 
em contextos diversos. 
− Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo 
grandezas e propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço, em 
contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos 
resultados.  
− Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia).  
− Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social.  

− Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido dos 
conceitos matemáticos. 
− Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução 
de problemas, exercícios, jogos). 
− Desenhar polígonos, recorrendo a 
coordenadas, em grelhas quadriculadas, no 
geoplano e em papel ponteado (malha 
quadrangular). 
− Descrever figuras bi e tridimensionais, 
identificando as suas propriedades (no caso das 
figuras planas, incluindo a identificação das suas 
simetrias). 
− Utilizar unidades de medida convencionais do 
SI e instrumentos de medida, em contextos 
diversos. 
− Interpretar calendários e horários e relacionar 
medidas de grandezas com os números racionais 
não negativos, em situações do quotidiano. 
− Utilizar materiais manipuláveis estruturados e 
não estruturados e instrumentos variados, 
incluindo os de tecnologia digital. 
− Resolver problemas que requeiram a aplicação 
de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 
− Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar os 
resultados obtidos. 
− Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões. 
−  Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
Testagem:  
- Testes escritos; 
 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários; 
- Resolução de 
situações problemáticas 
em grupo. 
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− Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem.  
− Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade.   
 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
(25%) 

− Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de 
diversas formas. 
− Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e 
acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 
prováveis). 
− Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados. 
 −  Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística 
(formular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar 
formas de organização e representação de dados, analisar e concluir). 
− Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 
própria da estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 
− Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e 
social. 
− Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem. 
− Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade. 
 

− Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, regras e procedimentos 
matemáticos). 
− Formular questões a partir de situações 
familiares variadas e recolher e organizar dados 
de diferentes formas, respondendo às questões 
formuladas. 
− Utilizar gráficos circulares (25%, 50% e 75%), 
gráficos de barras e diagramas de caule e folhas 
na organização e representação de dados. 
− Resolver problemas recorrendo à recolha de 
dados e à sua organização e representação. 
− Comunicar, oralmente e por escrito, para 
descrever e explicar representações dos dados e 
as interpretações realizadas, discutindo 
argumentos e criticando argumentos dos outros. 
− Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 
Testagem:  
- Testes escritos 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários; 
- Resolução de 
situações problemáticas 
em grupo. 
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Operacionalização dos critérios de Estudo do Meio – 4.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Sociedade 
(25%) 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico 
(A,B,C,D,G)  
 
Indagador/ 
Investigador 
(C,D,F,H,I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H)  
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  
 
Questionador (A, F, G, 
I, J)  
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 

Pesquisar sobre o passado de uma instituição local. 
- Recorrer a fontes orais e documentais para a reconstituição do passado 
da instituição. 
- Conhecer personagens e factos da história nacional com relevância para 
o meio local. 
- Recolher dados sobre aspetos da vida quotidiana do tempo em que 
ocorreram esses factos. 
- Pesquisar em livros, em enciclopédias, jornais, na Internet… 
- Avaliar criticamente os resultados de uma pesquisa de informação na 
internet (qualidade do conteúdo, fidedignidade da fonte, …) 
compreendendo como são gerados e seriados. 
- Reconhecer as unidades de tempo década, século e milénio e as 
referências temporais a.C. e d.C..  
- Localizar os factos e as datas estudados no friso cronológico da História 
de Portugal, destacando a formação de Portugal, a época da expansão 
marítima, o período filipino e a Restauração, a implantação da República e 
o 25 de abril. 
- Relacionar a Revolução do 25 de abril de 1974 com a obtenção de 
liberdades e direitos. 
- Observar e consultar frisos cronológicos. 
- Comentar imagens. 
- Completar esquemas. 
- Conhecer os factos históricos que se relacionam com os feriados 
nacionais e seu significado. 
- Pintar a bandeira nacional e reconhecer o significado dos seus símbolos. 
- Conhecer o hino nacional. 
- Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa.  
- Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos 
povos europeus, valorizando a sua diversidade. 
- Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa. 
- Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos 
povos europeus, valorizando a sua diversidade. 
 
 

Promover estratégias que envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:   
− pesquisa e seleção de informação pertinente; 
− análise de documentos, factos, situações, 
identificando os seus elementos ou dados; 
− mobilização do conhecimento em contextos 
diversos, através do estabelecimento de conexões 
intra e interdisciplinares; 
− utilização de software simples. 
 
Promover estratégias que envolvam a criatividade 
dos alunos: 
− formulação de hipóteses com vista a dar 
resposta a um problema que se coloca face a um 
determinado fenómeno; 
− conceção de situações em que determinado 
conhecimento possa ser aplicado; 
− conceção de alternativas a uma forma tradicional 
de abordar uma situação-problema; 
− criação de um objeto, texto ou solução face a um 
desafio; 
− comunicação de aprendizagens através da 
utilização de técnicas expressivas. 

 
Testagem:  
- Testes escritos; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de 
grupo/pesquisa. 

Natureza 
(25%) 

- Reconhecer e observar fenómenos: de condensação, de solidificação e de 
precipitação; 

 Testagem:  
- Testes escritos; 
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Responsável/ 
autónomo 
(C,D,E,F,G,I,J)  
 
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B,E,F,G)  
 

- Realizar experiências e fazer registos que representem fenómenos de: 
evaporação, condensação e solidificação; 
- Compreender que a água das chuvas se infiltra no solo dando origem a 
lençóis de água; 
- Reconhecer e localizar no mapa nascentes e cursos de água. 
- Constatar a forma da Terra através de fotografias, ilustrações… 
- Observar e representar os aspetos da Lua nas diversas fases; 
- Observar num modelo o sistema solar; 
- Identificar e localizar no mapa os maiores rios (Tejo, Douro, Guadiana, 
Mondego, Sado); 
- Identificar e localizar no mapa as maiores elevações (Pico, Serra da 
Estrela, Pico do Areeiro); 
- Observar direta ou indiretamente e localizar em mapas alguns aspetos da 
costa nacional (praias, arribas, dunas, cabos…); 
- Localizar no planisfério e no globo os continentes e os oceanos; 
- Reconhecer o oceano Atlântico como fronteira marítima de Portugal. 
- Observar a ação do mar sobre a costa e as marés; 
- Observar e recolher seres vivos e materiais encontrados na praia; 
- Identificar a sinalização das costas (faróis, sinais. sonoros, boias de 
sinalização); 
- Reconhecer aglomerados populacionais (aldeias, vilas e cidades); 
- Identificar e localizar no mapa da Europa, no planisfério e no globo; 
- Reconhecer a fronteira terrestre com a Espanha; 
- Localizar, no planisfério e no globo, os países lusófonos; 
- Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de 
papel ou digital), para localizar espaços e acontecimentos; 
- Fazer o levantamento de países onde os alunos tenham familiares 
emigrados; 
- Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa 
duração, identificando causas e consequências para os territórios 
envolvidos. 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento critico e analítico dos alunos, 
incidindo em: 
− realização de assembleias de turma para 
discussão, entre outros assuntos, de aspetos da 
cidadania; 
− organização de debates que requeiram a 
formulação de opiniões; 
− hierarquização de razões segundo critérios como 
a adequação, a pertinência e a relevância que 
apresentam em relação a uma tese que se 
pretende defender; 
− problematização de situações; 
− análise de factos e situações, identificando os 
seus elementos ou dados, em particular numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 
− realização de jogos, jogos de papéis e 
simulações. 
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno: 
− demonstração de pensamento científico: 
questionar, colocar hipóteses, prever respostas, 
experimentar, selecionar, organizar, analisar e 
interpretar a informação recolhida, para chegar a 
conclusões e comunicá-las; 
− partilha da informação recolhida sobre temas 
livres ou sugeridos; 
− recolha de dados e opiniões relacionados com as 
temáticas em estudo; 
− incentivo à investigação/pesquisa, seleção e 
tratamento de informação sustentados por 
critérios, com apoio do professor e autonomia 
progressiva do aluno; 
− manipulação de diferentes representações 
cartográficas. 

Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de 
grupo/pesquisa. 

Tecnologia 
(25%) 

Investigar as propriedades dos diferentes materiais, quando expostas à 
ação de agentes externos. 
- Comparar diversos materiais, indicando se são isoladores ou condutores 
elétricos, discutir as suas aplicações, bem como, as regras de segurança na 
sua utilização. 
- Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a evolução da 

Promover estratégias que requeiram/induzam por 
parte do aluno: 
− aceitação ou refutação de pontos de vista com 
recurso à argumentação; 
− confronto de ideias sobre abordagem de um 
dado problema e/ou maneira de o resolver; 

 
Testagem:  
- Testes escritos; 
 
Observação:  
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sociedade, relacionando objetos, equipamentos e soluções tecnológicas 
com diferentes necessidades e problemas do quotidiano.  
-Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), utilizados no 
passado e no presente, relacionando-os com os materiais utilizados no seu 
fabrico, para constatar permanências e evoluções. 
- Reconhecer o contributo da Ciência e da Tecnologia na melhoria da 
qualidade de vida: previsão/mitigação da ocorrência de catástrofes 
naturais e tecnológicas, saúde, telecomunicações, transportes… 
- Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 
materiais. 
 

− respeito pelas diferenças individuais. 
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno: 
− realização de assembleias de turma para 
organização, entre outros aspetos, da agenda 
semanal de atividades e da distribuição de tarefas; 
− utilização de sinalética própria orientadora de 
tarefas (anotações, previsões, conclusões), de 
cuidados a ter com a manipulação de instrumentos 
e materiais e procedimentos a seguir; 
− tarefas de síntese;  
− tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 
− organização (por exemplo, construção de 
sumários, registos de observações, relatórios de 
visitas segundo critérios e objetivos); 
− apresentação esquemática da informação, com o 
apoio do professor; 
− preenchimento de tabelas, a partir de exposições 
orais ou da leitura de conteúdos da disciplina; 
− construção de mapas conceptuais; 
− promoção do estudo autónomo com o apoio do 
professor, identificando quais os obstáculos e 
formas de os ultrapassar; 
− planeamento e estruturação de trabalhos. 

- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de 
grupo/pesquisa. 

Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 

(25%) 

Reconhecer a agricultura, a pecuária, a silvicultura, a pesca, a indústria, o 
comércio e os serviços como atividades económicas importantes em 
Portugal. 
- Identificar os principais produtos produzidos em Portugal e relacioná-los 
com as respetivas atividades económicas. 
- Identificar e observar alguns fatores que contribuem para a degradação 
do meio próximo. 
- Enumera e discutir possíveis soluções. 
- Identificar e participar em formas de promoção do ambiente. 
- Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica. 
- Reconhecer a importância das florestas para a qualidade do ar. 
- Reconhecer algumas formas de poluição dos cursos de água. 
- Reconhecer algumas formas de poluição sonora. 
- Identificar alguns efeitos prejudiciais do ruído. 
- Identificar alguns desequilíbrios ambientais provocados pelo Homem. 
- Reconhecer a importância das reservas e parques naturais para 

Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 
− saber questionar uma situação; 
− apresentações orais livres, seguidas de 
questionamento por parte da turma; 
− organização de questões a colocar a terceiros, 
sobre conteúdos estudados ou a estudar; 
− exposição de diferentes pontos de vista, como 
resposta a questões polémicas colocadas pelo 
professor ou aluno(s); 
− desenvolvimento de ações solidárias, como 
resposta a situações-problema; 
− pesquisa e partilha de informação sobre 
temáticas de interesse do aluno ou relacionadas 
com os temas em estudo, com possibilidade de 
questionamento por parte dos ouvintes. 

 
Testagem:  
- Testes escritos; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Trabalhos de 
grupo/pesquisa.  
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preservação do ambiente. 
- Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com 
alterações na qualidade do ambiente (a destruição das florestas, a 
poluição, o esgotamento de recursos, a extinção de espécies, …). 
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Operacionalização dos critérios de Educação Artística – 4.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de 
recolha de 
informação 

Apropriação e 
Reflexão  

(35%) 

 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ 
do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas)  
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 

− Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local 
como global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, 
assemblage, colagem, fotografia, instalação, land árt, banda 
desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia, linguagens 
cinematográficas, entre outros), utilizando um vocabulário específico 
e adequado.  
− Mobilizar 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).  
− Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de teatro 
(comédia, drama, etc.). 
− Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando 
relações com outras artes e áreas de conhecimento. 
− Analisar 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. 
− Identificar, em manifestações performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação 
dramática. 
− Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais) para 
caracterizar personagens e ambiências. 
 

Promover estratégias que envolvam: 
− o enriquecimento das experiências visuais dos 
alunos, estimulando hábitos de apreciação e 
fruição dos diferentes contextos culturais; 
− a consciencialização de que o(s) gosto(s) se 
desenvolve(m) e forma(m) através da prática 
sistemática de experiências culturais diversificadas, 
quer seja nos âmbitos da fruição, quer da 
experimentação. 
− o enriquecimento das experiências dramáticas 
dos alunos, estimulando hábitos de apreciação e 
fruição dos diferentes contextos culturais; 
− a consciencialização de que o(s) gosto(s) e os 
juízos críticos se desenvolvem e formam através da 
prática de experiências dramáticas.  
 
 
Promover estratégias que envolvam a criatividade 
do aluno no sentido de: 
− mobilizar saberes e processos, através dos quais 
perceciona, seleciona, organiza os dados e lhes 
atribui novos significados; 
− promover dinâmicas que exijam relações entre 
aquilo que se sabe, o que se pensa e os diferentes 
universos do conhecimento; 
− incentivar práticas que mobilizem diferentes 
processos para imaginar diversas possibilidades, 
considerar opções alternativas e gerar novas ideias. 
 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Trabalhos práticos de 
expressão; 
- Trabalhos de grupo. 
 

Interpretação e 
Comunicação 

(35%) 

− Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos 
discursos e leituras da(s) realidade(s).  
− Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 
comunicação visual.  
− Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades 
visuais.  

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico do aluno, incidindo 
em: 
− debates sobre as diferentes imagens, criando 
circunstâncias para a discussão e argumentação 
dos seus pontos de vista e os dos outros; 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
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Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
 

− Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) 
gosto(s): escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar 
juízos críticos.  
− Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou 
outras narrativas visuais.  
− Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 
apreciação do mundo, através da comparação de imagens e/ou 
objetos.  
− Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 
improvisação e representação. 
− Reconhecer, 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. 
− Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as situações dramáticas desenvolvidas 
em aula. 

−  debates sobre diferentes situações cénicas 
criando circunstâncias para a discussão e 
argumentação dos seus pontos de vista e os dos 
outros;  
− apreciações fundamentadas em relação aos seus 
trabalhos e aos dos seus pares. 
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno: 
− reinventar soluções para a criação de novas 
imagens, relacionando conceitos, materiais, meios 
e técnicas; 
− criar, aplicar e testar ideias;  
− descobrir progressivamente a intencionalidade 
das suas experiências plásticas e dramáticas. 
 
Promover estratégias que requeiram por parte do 
aluno: 
− o reconhecimento da importância do património 
cultural e artístico nacional e de outras culturas, 
como valores indispensáveis para uma maior 
capacidade de participação e intervenção nas 
dinâmicas sociais e culturais. 

 
Análise de conteúdo:  
- Trabalhos práticos de 
expressão; 
- Trabalhos de grupo. 

 

Experimentação e 
Criação  
(30%) 

− Integrar 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.  
− Experimentar 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.  
− Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva 
das suas produções plásticas.  
− Manifestar 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).  
− Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de argumentação 

Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno: 
− a seleção de técnicas e materiais, ajustando-os à 
intenção expressiva das suas representações;  
 −  a utilização de vários processos de registo de 
ideias, de planeamento e de trabalho; 
−  o desenvolvimento de processos de análise e de 
síntese, através de atividades de comparação de 
imagens e de objetos. 
 
Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 
− mobilizar diferentes critérios de argumentação 
para a apreciação dos diferentes universos visuais; 
− a consciência e progressivo domínio da voz 
(dicção, articulação, projeção e colocação);  
− a exploração de textos, construindo situações 
cénicas.  

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de conteúdo:  
- Trabalhos práticos de 
expressão; 
- Trabalhos de grupo. 
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− Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação de 
personagens, etc.). 
− Adequar 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.). 
− Transformar o espaço com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores de signos (formas, 
imagens, luz, som, etc.). 
− Transformar 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. 
− Produzir, 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”. 
− Defender, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as 
opções de movimento e escolhas vocais utilizados para comunicar 
uma ideia.  

−  a verbalização das experiências visuais de uma 
forma organizada e dinâmica, utilizando um 
vocabulário adequado; 
−  a seleção de elementos de natureza diversa 
(plástica, escrita, entre outros) para a organização 
de atividades (exposições, debates, entre outras); 
−  a participação em projetos de trabalho 
multidisciplinares. 
 
Promover estratégias envolvendo tarefas em que, 
com base em critérios, se oriente o aluno para: 
−  identificar os “marcos” de desenvolvimento das 
aprendizagens, ao nível: dos conhecimentos 
adquiridos, das técnicas e dos materiais; e das 
capacidades expressivas; 
−  se autoanalisar;  
−  identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens; 
−  descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem 
de um problema. 
− tornar habitual a explicitação de feedback do 
professor, o qual possa ter como consequência a 
reorientação do trabalho do aluno, individualmente 
ou em grupo;  
− apreciar criticamente as experimentações cénicas 
próprias e as de outros para melhoria ou 
aprofundamento de saberes.  
 
Promover estratégias que criem oportunidades 
para o aluno: 
− cooperar com os seus pares na partilha de 
saberes para a superação conjunta de dificuldades 
nas diversas atividades, nos contextos de sala de 
aula ou de situações não formais (museus, 
atividades de ar livre, espetáculos, entre outras); 
−  respeitar os compromissos essenciais à 
realização de atividades necessárias à sua 
progressão individual e à do grupo, 
disponibilizando-se para apoiar os seus pares. 
− fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações; 
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− apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de 
grupo).  
 
Promover estratégias e modos de organização das 
tarefas que impliquem por parte do aluno:  
− colaborar na definição de regras relativas aos 
procedimentos com os materias, à gestão do 
espaço e à realização de tarefas; 
−  manifestar sentido de comprometimento, 
respeitando o trabalho individual, dos pares e de 
grupo; 
−  respeitar os prazos de cumprimento dos 
trabalhos  
−  propor autonomamente a organização de 
tarefas. 
 
Promover estratégias que induzam: 
− a atitudes de construção de consensos, como 
formas de aprendizagem em comum; 
− à solidariedade com outros, desenvolvendo o 
sentido de entreajuda na elaboração de trabalho 

de grupo; 
− ao autoaperfeiçoamento  
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Operacionalização dos critérios de Educação Física – 4.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de 
recolha de 
informação 

Atividades Físicas 
(100%) 

 
Conhecedor/sabedor 
/culto/informado 
 (A, B, G, I, J);  
 
Criativo/expressivo 
 (A, C, D, J);  
 
Crítico/analítico/ 
Autoavaliador/ 
heteroavaliador 
(Transversal a todas as 
áreas); 
 
 
Indagador/ 
Investigador e 
Sistematizador/ 
Organizador  
(A, B, C, D, F, H, I, J)  
 
Respeitador da 
diferença 
(A, B, E, F, H)  
 
 
Questionador e 
Comunicador 
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)  
 
Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, J)  

SUBÁREA GINÁSTICA 
- Em percursos diversificados e em combinações, realizar as habilidades 
gímnicas básicas, relativos aos 3.º e 4.º anos, em esquemas ou sequências no 
solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez e 
harmonia de movimento. 
 
SUBÁREA DOS JOGOS 
- Participar nos jogos, relativos aos 3.º e 4.º anos, ajustando a iniciativa própria, 
e as qualidades motoras na prestação, às possibilidades oferecidas pela situação 
de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos em jogos coletivos 
com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete. 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 
- Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios das 
Atividades Rítmicas e Expressivas, relativos ao 3.º e 4.º ano, adequados à 
expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de 
acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais, em situação 
de exploração do movimento a pares, de exercitação e de criação. 
 
SUBÁREA DA NATAÇÃO 
- Realizar com intenção técnica os estilos alternados. 
- Realizar a técnica de respiração dos estilos alternados, associada aos 
movimentos propulsivos dos membros inferiores e superiores. 
- Saltar para a piscina partindo de posições e apoios variados. 
 
CONHECIMENTOS 
- Cumprir as regras da aula e dos exercícios; 
- Conhecer e aplicar cuidados de higiene; 
- Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros;  
- Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do 
ambiente; 
- Conhecer os benefícios da prática regular de atividade física.  
- Entender a importância da postura e consciência corporal. 

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos: 
− estabelecer relações intra e interdisciplinares;  
− utilizar conhecimento para participar de forma 
adequada e resolver problemas em contextos 
diferenciados. 
 
Proporcionar atividades formativas, como por 
exemplo, situações de jogo, concursos e outras 
tarefas a par ou em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem aos alunos: 
−  participar em sequências de habilidades, 
coreografias, etc.; 
−  resolver problemas em situações de jogo;  
− explorar materiais; 
−  explorar o espaço, ritmos, música, relações 
interpessoais, etc. 
 
Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos, em todas as situações: 
− apreciar os seus desempenhos; 
− identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens; 
− utilizar os dados da sua autoavaliação para se 
envolverem na aprendizagem; 
−  descrever as suas opções durante a realização 
de uma tarefa ou abordagem de um problema. 
 
Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos: 
−  realizar tarefas de síntese; 
−  realizar tarefas de planificação, de revisão e 
de monitorização;  
− elaborar planos gerais, esquemas.  
  

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
 
Análise de 
conteúdo:  
- Execução de 
atividade motoras; 
- Jogos de grupo; 
- Prática em 
circuitos.  
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Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 

Proporcionar atividades formativas, em grupos 
homogéneos e heterogéneos, que possibilitem 
aos alunos: 
−  aceitar opções, falhas e erros dos 
companheiros;  
−  aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; 
−  aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  
−  promover estratégias que induzam respeito 
por diferenças de características, crenças ou 
opiniões.  
 
Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem aos alunos: 
− saber questionar uma situação; 
− desencadear ações de comunicação verbal e 
não verbal pluridirecional.  
 
Proporcionar atividades formativas que, em 
todas as situações, criem oportunidades de:  
− cooperar com os companheiros na procura do 
êxito pessoal e do grupo;  
− cooperar, promovendo um clima relacional 
favorável ao aperfeiçoamento pessoal e ao 
gosto proporcionado pelas atividades; 
− aplicar as regras de participação, combinadas 
na turma;  
− agir com cordialidade e respeito na relação 
com os colegas e com o professor; 
− respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança;  
− ser autónomo na realização de tarefas; 
− colaborar na preparação e organização dos 
materiais.  
 
Proporcionar atividades formativas que 
impliquem, por parte do aluno: 
−  conhecer e aplicar cuidados de higiene; 
−  conhecer e aplicar as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros;  
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−  conhecer e aplicar regras de preservação dos 
recursos materiais e do ambiente; 
−  promover o gosto pela prática regular de 
atividade física.  
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Operacionalização dos critérios de Educação Moral Religiosa e Católica– 4.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Crescimento 
Espiritual 

(100%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo  
(A, C, D, F) 
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D)  
 
Indagador/ 
Investigador 
 (C, D, F, H, I)  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F)  
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J)  
 
Questionador  
(A, D, F, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, F)  
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas)  
 
Participativo/ 
colaborador (B, C, D, 
E, F)  
 

−  Identificar a verdade como um bem no relacionamento interpessoal;  
−  Reconhecer na mensagem Bíblica que a verdade me ajuda a superar o 
medo e a vergonha; 
− Assumir que devemos sempre agir com verdade para o bem comum.  
−  Identificar a experiência humana da diversidade;  
−  Reconhecer que as diferenças, na natureza e na Pessoa, dão beleza à 
vida; 
−  Assumir que todos somos iguais em dignidade enquanto filhos de 
Deus; 
−  Acolher os outros nas suas diferenças. 
−  Identificar as dificuldades que surgem nas relações humanas; 
−  Relacionar o perdão com o sentimento de paz a nós próprios e aos 
outros; 
− Assumir, a partir da mensagem cristã, a necessidade de dar e aceitar o 
perdão. 
−  Identificar a Bíblia como um livro religioso;  
−  Reconhecer o lugar da Bíblia na oração pessoal e 
comunitária dos cristãos e no agir quotidiano;  
−  Compreender a estrutura da Bíblia; 
−  Saber como se consulta a Bíblia. 

Promover estratégias que envolvam aquisição de 
conhecimentos, informação e outros saberes 
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:  
−  necessidade de rigor e uso consistente de 
conhecimentos; 
−  seleção de informação pertinente; 
−  análise de factos identificando os seus elementos; 
− estabelecer relações intra e interdisciplinares. 
 
Promover estratégias que envolvam a criatividade 
dos alunos: 
− formular hipóteses face a um acontecimento; 
− apresentar alternativas a uma forma de abordar 
uma situação-problema; 
− criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
nomeadamente em: 
− apresentar conceitos ou factos numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento 
disciplinar específico; 
− analisar textos/factos com diferentes pontos de 
vista;  
− analisar situações, factos, identificando os seus 
elementos, em particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar. 
 
Promover estratégias que envolvam por parte do 
aluno: 
− trabalhos de pesquisa com autonomia progressiva; 
− incentivo à procura e aprofundamento de 
informação. 
 
Promover estratégias que requeiram/induzam por 
parte do aluno: 
− aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;  

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Inquérito:  
- Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e/ou 
opiniões; 
 
Análise de conteúdo:  
- Debates; 
- Trabalhos.  
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 Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G)  
 

− confrontar ideias e perspetivas distintas sobre 
determinados factos tendo em conta, por exemplo, 
diferentes perspetivas culturais. 
 
Promover estratégias que envolvam: 
− tarefas de síntese; 
− tarefas de planificação e de revisão; 
− organização do registo de observação;  
− elaboração de esquemas. 
 
Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 
− saber questionar um facto/acontecimento; 
− organizar questões para a comunidade sobre 
conteúdos estudados ou a estudar; 
− fazer uma reflexão sobre o seu próprio 
conhecimento prévio. 
 
Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 
− ações de resposta, apresentação, iniciativa; 
−  ações de questionamento organizado.  
 
Promover estratégias envolvendo tarefas em que, 
com base em critérios, se oriente o aluno para: 
−  se autoanalisar;  
−  identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens; 
−  considerar o feedback dos pares para melhoria ou 
aprofundamento de saberes; 
− a partir da explicitação de feedback do professor, 
reorientar o seu trabalho, individualmente ou em 
grupo.  
 
Promover estratégias que criem oportunidades para 
o aluno: 
− colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas;  
−  fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações dos seus colegas;  
−  apoiar situações úteis para outros (trabalhos de 
grupo).  
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Promover estratégias e modos de organização das 
tarefas que impliquem por parte do aluno:  
−  o assumir responsabilidades adequadas ao que lhe 
for solicitado;  
−  organizar e realizar autonomamente tarefas; 
- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu.  
 
Promover estratégias que induzam:  
−  ações solidárias com outros nas tarefas de 
aprendizagem ou na sua organização e atividades de 
entreajuda; 
−  a inclusão da opinião dos pares para melhoria e 
aprofundamento de saberes; 
−  à promoção da entreajuda.  
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Operacionalização dos critérios de Apoio ao Estudo – 4.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Atitudes e 
métodos de 

estudo 
(100%) 

 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Organização do Tempo: 
−  Gerir o tempo. 
−  Estabelecer metas pessoais.  
−  Aprender a lidar com multiplicidade funcional. 
 
Organização do Estudo: 
− Planificar uma sessão de estudo. 
− Identificar dificuldades. 
− Autoavaliar-se. 
− Saber cumprir pequenas etapas diárias. 
− Identificar estratégias que favoreçam a produtividade individual. 
− Preparar o seu próprio ambiente de estudo. 
− Conhecer as suas necessidades espaciais. 
− Aprender a eliminar fatores prejudiciais. 
− Treinar a atenção e a concentração. 
− Organizar o caderno diário e outros materiais de estudo. 
− Verificar os progressos realizados nos cuidados prestados ao caderno e a 
outros materiais de estudo. 
− Saber usar técnicas auxiliares de estudo. 
 
Tratamento de informação: 
− Organizar a informação. 
− Compreender a informação. 
− Selecionar informação. 
− Enumerar informações. 
− Seguir instruções. 
− Fazer resumos. 
− Sublinhar. 
− Esquematizar. 
− Analisar e debater dúvidas. 
 
Trabalhos de Grupo: 
− Definir regras de comunicação no grupo. 
− Organizar o trabalho. 
− Saber como apresentar um trabalho. 
 
Relações de Tempo: 

Promover tarefas que impliquem no aluno a 
necessidade de: 
− aplicação de rigor e uso consistente de 
conhecimentos; 
− seleção de informação pertinente;  
− análise de factos identificando os seus elementos; 
− tarefas de pesquisa com autonomia progressiva; 
− incentivo à procura e aprofundamento de 
informação; 
− realizar tarefas de síntese e de planificação e de 
revisão; 
− elaboração de esquemas; 
− autoanálise; 
− identificar pontos fracos e fortes das 
aprendizagens; 
− considerar o feedback dos pares para melhoria ou 
aprofundamento de saberes; 
− a partir da explicitação de feedback do professor, 
reorientar o trabalho, individualmente ou em grupo; 
− colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; 
− fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações dos seus colegas; 
− assumir responsabilidades adequadas ao que lhe 
for solicitado;  
− organizar e realizar autonomamente tarefas; 
− dar conta a outros do cumprimento de tarefas e 
funções que assumiu. 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Esquemas 
sintetizadores da 
matéria. 
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− Adquirir a noção de tempo. 
− Estabelecer relações temporais. 
− Descobrir e organizar sequências temporais. 
− Gerir o tempo do seu quotidiano. 
 
Aplicar um Plano: 
− Aplicar um plano individual de trabalho. 
− Aprender a fazer e apresentar um trabalho escrito ou oral. 
 
Gosto pelo saber: 
− Criar hábitos de confiança em si mesmo. 
− Aumentar a autoconfiança. 
− Saber usar a pesquisa para alargar o saber. 
 
Desenvolver competências linguísticas: 
− Motivar e incrementar o gosto pela leitura. 
− Enriquecer e desenvolver textos. 
− Analisar textos por etapas. 
− Aumentar as competências de leitura e escrita (acompanhada por folhas 
de registos do estudo de um texto e de folha de reconto). 
− Adquirir a noção de ideia principal e ideia(s) secundária(s). 
− Aprender a escrever bem. 
− Alargar o vocabulário ativo. 
− Evitar repetições na produção de textos. 
− Conhecer diversos elementos de ligação. 
− Utilizar grelhas de correção textual. 
− Reconstruir textos. 
− Aprender a consultar o dicionário. 
− Treinar os conhecimentos gramaticais. 
− Aprender a estruturar o pensamento. 
− Exercitar o raciocínio lógico. 
− Exercitar a autocorreção. 
 
− Aplicar estratégias relacionadas com o raciocínio para resolver 
problemas de natureza diversa. 
− Concretizar diversas operações para descobrir e relacionar 
equivalências. 
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Operacionalização dos critérios de Cidadania e Desenvolvimento– 4.º ano 

Domínio/Tema Descritores do perfil Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de 
recolha de 
informação 

Crescimento 
Pessoal e Social 

(100%) 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ 
do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
Igualdade de Género: 
− Compreender as diferenças existentes entre o corpo feminino e o 
corpo masculino; 
− Refletir sobre a atribuição dos papéis sociais em função do sexo; 
− Desconstruir estereótipos de género. 
 
Interculturalidade: 
− Tomar consciência de que os seus atos influenciam o ambiente 
(ou a qualidade do ambiente); 
− Compreender os seus direitos e deveres enquanto cidadãos face 
ao ambiente; 
− Conhecer diferentes estratégias que visam proteger a 
Biodiversidade. 
 
Desenvolvimento Sustentável: 
− Conhecer diferentes manifestações culturais; 
− Partilhar e valoriza as diferenças culturais. 

Promover estratégias que impliquem por parte do 
aluno: 
− ações de comunicação uni e bidirecional, 
designadamente assembleia de turma, jornal de 
parede, “Ler, Contar e Mostrar”; 
− apresentações orais, por iniciativa própria ou por 
sugestão do professor, com recurso às TIC; 
− descrever processos de pensamento usados 
durante a realização de uma tarefa ou abordagem de 
um problema; 
− escutar os outros e saber tomar a palavra;  
− respeitar o princípio de cortesia; 
− usar formas de tratamento adequadas; 
− interação com adequação ao contexto e a diversas 
finalidades comunicativas. 
 
Promover estratégias envolvendo tarefas em que, 
com base em critérios, se oriente o aluno para: 
− autoavaliação com recurso a linguagem icónica e 
verbal; 
− monitorização da aprendizagem; 
− descrição/representação dos processos de 
pensamento usados durante a realização de uma 
tarefa ou abordagem de um problema; 
− reorientação de atitudes e de trabalhos, 
individualmente ou em grupo, a partir do feedback 
do professor e/ou dos pares. 
 
Promover estratégias que criem oportunidades para 
o aluno: 
− gerir/organizar a sala de aula; 
− participar na gestão do currículo, escolhendo os 
temas a abordar em trabalho de projeto; 
− colaborar inter pares, contemplando terceiros em 
tarefas. 
 

 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Debates; 
- Trabalhos.  
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Promover estratégias e modos de organização das 
tarefas que impliquem por parte do aluno:  
− organização do espaço e do tempo de trabalho 
individual e coletivo; 
− controlo do tempo dedicado ao estudo; 
− identificação de elementos distratores e/ou que 
afetam o processo de estudo; 
− assunção de responsabilidades adequadas ao que 
lhe for pedido; 
− organização e realização autónoma de tarefas; 
− contratualização de tarefas e relato a outros do seu 
cumprimento. 
 
Promover estratégias que induzam: 
− ações solidárias que concorram para o bem-estar 
de outros; 
− realização de tutorias inter pares; 
− apadrinhamento de causas; 
− posicionamento perante situações dilemáticas de 
ajuda a outros e de proteção de si. 
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Operacionalização dos critérios de Oferta Complementar – C.R.I.E. – 4.º ano 

Domínio/Tema 
Descritores do 

perfil 
Aprendizagens essenciais e outras Sugestão de ações estratégicas 

Sugestão de 
técnicas de recolha 

de informação 

Expressão escrita 
(70%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Criativo 
(A, C, D, J)  

Rever, sistematizar e aplicar fluentemente regras de ortografia e sintaxe 
em textos com diferentes finalidades; 
Planificar, redigir e rever textos com diferentes intencionalidades com 
muita facilidade e autonomia.  
Organizar, ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a coerência global do 
texto. 
Redigir e rever textos, recorrendo a mecanismos de correção linguística, 
diversificando o vocabulário e as estruturas sintáticas. 
Dominar processos de conexão interfrásica. 
Dominar as regras de pontuação. 
 
 

- desenvolvimento e consolidação de conhecimento 
relacionado com o alfabeto e com as regras de 
ortografia; 
- consciencialização da existência de diferentes 
modos de organizar um texto, tendo em conta 
finalidades como narrar, descrever, informar; 
- planificação do que se vai escrever através de 
procedimentos que impliquem, por exemplo, decidir 
o tema e a situação de escrita, definir o objetivo da 
escrita; decidir o destinatário do texto, conhecer as 
características do género textual que se pretende 
escrever. 
- elaboração de um texto prévio ou elaboração 
coletiva de conteúdos para o texto; 
- textualização individual a partir do texto prévio, o 
que implica reformulação do conteúdo à medida que 
se vai escrevendo; 
- revisão (em função dos objetivos iniciais e da 
coerência e coesão do texto) e aperfeiçoamento 
textual, o que implica reler, avaliar (com recurso a 
auto e a heteroavaliação) e corrigir; 
- preparação da versão final, que implica passar a 
limpo (adequado para editar e reproduzir textos). 

Testagem:  
- Produção textual;  
- Exercícios de 
ortografia; 
 
Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
 
Análise de conteúdo:  
- Cadernos diários;  
- Produções escritas. 
 

Expressão oral 
 (30%) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Criativo 
(A, C, D, J) 

Produzir textos orais escorreitos, usando vocabulário e estruturas 
gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão 
discursiva.  
Produzir com correção textos orais de diferentes categorias e géneros e 
com diferentes finalidades: narrar, fazer a apresentação oral de um 
tema, apresentar e defender pontos de vista. 
Participar de forma oportuna e pertinente, contribuindo para a 
construção do conhecimento. 

− produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (à turma, a colegas 
de outras turmas) com diferentes finalidades: 
 - recontar histórias lidas em livros para recomendar 
um livro aos colegas, por exemplo;  
- narrar situações vividas para sustentar uma opinião 
ou para identificar problemas a resolver; 
- narrar situações imaginadas como forma de 
desenvolver e explorar a imaginação, a expressão 
linguística e a competência comunicativa; 

 

Observação:  
- Grelhas de auto e 
coavaliação; 
- Registos/ grelhas de 
observação; 
- Outros.  
 
 
Análise de conteúdo:  
- Planos orais de texto; 
- Exposição oral. 
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2.º CICLO 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 415 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 418 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 421 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS– 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 424 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 427 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 429 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 431 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 434 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 437 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 438 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 440 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 442 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL – 5.º/6.º ANO DE ESCOLARIDADE 444 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL_2ºCICLO 446 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA_2ºCICLO 448 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 450 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 452 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  FRANCÊS – 2º CICLO – 5º ANO NÍVEL A1.1 453 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  FRANCÊS – 2º CICLO – 6º ANO NÍVEL A1.2 456 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  ESPANHOL– 5.º ANO - NÍVEL A1.1 459 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  ESPANHOL – 6.º ANO - NÍVEL A1.2 462 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  ALEMÃO – 2º CICLO – 5º ANO NÍVEL A1.1 465 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  ALEMÃO – 2º CICLO – 6º ANO NÍVEL A1.2 468 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE 471 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE 473 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –5.º ANO DE ESCOLARIDADE 474 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –6.º ANO DE ESCOLARIDADE 476 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 20% ORALIDADE – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades várias e em suportes variados.  
Selecionar informação relevante. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  
Distinguir informação essencial de acessória.  
Explicitar o sentido global de um texto, e a respetiva intenção comunicativa, fazendo inferências. 
Inferir, fundamentar, identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista  e relações intratextuais. 
Distinguir facto de opinião. 
Identificar as características do registo linguístico (verbete de enciclopédia, notícia, entrevista, anúncio 
publicitário e roteiro).  
Comentar, de forma fundamentada, pontos de vista/expressões textuais e idiomáticas, a partir dos textos lidos. 
Relacionar o título com o corpo do texto. 
Compreender a utilização dos recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado.  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade atual.  
Ler e interpretar textos literários de géneros diversos, reconhecendo o seu valor cultural.  
Identificar marcas formais dos textos narrativo, poético e dramático.  
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo (personagens, narrador, contexto 
temporal e espacial, ação), do texto poético (verso, estrofe, rima, esquema rimático e métrica) e do texto 
dramático ( ato, cena, fala e indicações cénicas)  
Avaliar criticamente textos lidos e ouvidos.  
Expressar reações aos textos lidos e partilhar leituras através de declamações, representações teatrais, escrita 
criativa e apresentações orais.  
Ler por iniciativa e gosto pessoal.  
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  
Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários, designadamente a 
anáfora/repetição e a metáfora  
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes textos.  
Relacionar obras literárias com outras manifestações artísticas.  
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITA 
Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.  
Redigir textos expositivos, resumos e textos de opinião.  
Planificar, redigir e rever textos. 
Escrever textos com diferentes intencionalidades, com propriedade vocabular, respeitando os princípios de 
progressão, coerência e coesão. 
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 
comunicativa.  
Respeitar as regras de sintaxe, ortografia e pontuação. 
Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos.  
Intervir em blogs e em fóruns, por meio de textos adequados ao género e situação de comunicação.  
 
GRAMÁTICA 
Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da passiva e tempos compostos); conjunção e 
locução conjuncional (coordenativa copulativa e   
adversativa; subordinativa temporal e causal), determinante indefinido, pronome indefinido; quantificador.  
Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, 
no condicional.  
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.  
Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma supletiva do imperativo.  
Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, complementos (oblíquo e agente da passiva) e 
modificador (do grupo verbal).  
Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o discurso direto em discurso indireto (e vice-
versa).  
Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e 
mesóclise).  
Compreender a ligação de orações por coordenação e por subordinação.  
Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e orações subordinadas adverbiais temporais e 
causais.  
Distinguir derivação de composição.  
Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção da frase.  
Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de tratamento adequadas a contextos formais.  
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

ORALIDADE 
Interpretar discursos orais.  
Utilizar procedimentos para registar, tratar e reter informação.  
Distinguir informação essencial de acessória.  
Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Intervir com dúvidas e questões em interações com diversos graus de formalidade com respeito por regras do 
uso da palavra.  
Respeitar princípios de adequação e interação discursiva, assegurando a coesão e coerência textuais.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
Selecionar informação relevante, planificar textos orais e preparar apresentações, individualmente ou em 
grupo.  
Produzir textos e discursos orais com diferentes intencionalidades individualmente ou em grupo (exposição 
de um tema, reconto e apresentação de pontos de vista/opiniões).  
Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência.  
Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz).  
 
  
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 20% ORALIDADE – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler textos narrativos, poéticos, expositivos, dramáticos e argumentativos, utilizando diferentes metodologias. 
Selecionar informação relevante. 
Distinguir informação essencial de acessória. 
Explicitar o sentido global de um texto, e a respetiva intenção comunicativa, fazendo inferências.*  
Inferir, fundamentar, identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista  e relações intratextuais.*  
Distinguir facto de opinião.*  
Reconhecer a estrutura dos diferentes tipos de texto.  
Identificar as características do registo linguístico (verbete de enciclopédia, notícia, entrevista, anúncio 
publicitário e carta formal).  
Comentar, de forma fundamentada, pontos de vista/expressões textuais e idiomáticas, a partir dos textos lidos. 
Relacionar o título com o corpo do texto. 
Compreender a utilização dos recursos expressivos (repetição, comparação, personificação, enumeração, 
onomatopeia).  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
Ler e interpretar textos literários de géneros diversos, reconhecendo o seu valor cultural.  
Identificar marcas formais dos textos narrativo, poético e dramático.  
Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo (personagens, narrador, contexto 
temporal e espacial, ação) e do texto poético (verso, estrofe e rima). 
Avaliar criticamente textos lidos e ouvidos.  
Exprimir sentimentos e emoções a partir das obras lidas.  
Ler por iniciativa e gosto pessoal.  
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  
Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários.  
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes textos.  
Relacionar obras literárias com outras manifestações artísticas.  
 
 
ESCRITA 
Planificar, redigir e rever textos.  
Escrever textos com diferentes intencionalidades, com propriedade vocabular, respeitando os princípios de 
progressão, coerência e coesão. 
Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e géneros textuais.  
Narrar acontecimentos, incluindo referências a tempo e lugar, respeitando o desenvolvimento da ação e 
articulando as diferentes ideias (com recurso a conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste).  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever textos de opinião (apresentação de uma tese, sustentada por argumentos e exemplos), textos 
expositivos, convites e guiões de entrevista.  
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 
comunicativa.  
Respeitar as regras de sintaxe, ortografia e pontuação.  
Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  
 
GRAMÁTICA 
Conhecer a conjugação de verbos regulares e irregulares nos modos indicativo  (tempos simples e pretérito 
mais-que-perfeito composto).  
Dominar a flexão nominal e adjetival quanto ao número e ao género.  
Identificar classes e subclasses das palavras (nomes próprios, comuns, comuns coletivos; adjetivos 
qualificativos e numerais; determinantes artigos definidos e indefinidos, possessivos e demonstrativos; 
quantificadores numerais; preposições simples e contraídas; pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos; advérbios de afirmação, negação, tempo, lugar e modo; verbos principais – (transitivos 
e intransitivos) – e auxiliares).* e a conjunção.  
Identificar as funções sintáticas principais (sujeito simples e composto, vocativo, predicado, complemento 
direto e indireto).  
Identificar o valor de conectores de tempo, de causa, de contraste e de explicação e aplicá-los de forma correta.  
Aplicar regras do pronome pessoal átono em frases afirmativas e negativas.  
Reconhecer palavras complexas (base, radical e afixos) e formar famílias de palavras (alargamento de léxico)..  
Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos elementos constitutivos (radical e afixos).  
Compreender a composição como processo de formação de palavras.  
Identificar e estabelecer relações de significado entre palavras: sinonímia e antonímia. 
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação, principalmente da vírgula.  
Usar, de forma consciente, formas de tratamento adequadas aos diversos contextos de formalidade.  
Distinguir frases simples de frases complexas.  
Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  
 
 
ORALIDADE 
Interpretar discursos orais. 
Utilizar procedimentos para registar, tratar e reter informação. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Distinguir informação essencial de acessória.  
Explicitar com fundamentação adequada, sentidos implícitos.  
Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos.  
Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas).   
Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação crítica), com definição de tema e 
sequência lógica de tópicos (organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em grupo.  
Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um tema.  
Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso eventual a suportes digitais).  
Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 
frases complexas, expressões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores frásicos).  
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
 Listening – 20% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing – 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
Comunicativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
Intercultural 

 
Compreensão oral 
Compreender discursos articulados de forma clara e pausada e conteúdos 
simples produzidos em meios áudio. 
Percecionar expressões e vocabulário de uso mais frequente relacionados com 
aspetos de interesse pessoal. 
Identificar informação específica, os intervenientes e a sequência do discurso.                                                                                                  
Compreender novos itens lexicais e utilizar corretamente algumas estruturas 
frequentes. 
 
Leitura 
Identificar informação essencial em textos. 
Compreender frases isoladas e expressões relacionadas com áreas de 
prioridade imediata. 
Ler/Compreender cartas/ emails pessoais, notas e mensagens curtas e 
simples. 
Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva.                                                                                             
Compreender novos itens lexicais e utilizar corretamente algumas estruturas 
frequentes. 
 
Escrita/ Léxico e Gramática 
Escrever cartas pessoais, histórias, notas e mensagens curtas e simples. 
Completar/escrever diálogos com encadeamento lógico. 
Produzir textos, de 25 a 50 palavras, sobre pessoas, objetos, rotinas e planos 
para o futuro; expressar opinião sobre os seus interesses. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
Estratégica      

 

Utilizar novos itens lexicais e usar corretamente algumas estruturas 
frequentes.                                                                                                                                                                                                                                      
Apropriar-se de novos itens lexicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Usar corretamente estruturas frequentes. 
 
 
Produção e Interação oral 
Utilizar expressões diversificadas para falar sobre a sua família e/ou de outras 
pessoas, gostos e preferências, condições de vida, percurso escolar e trabalho. 
Iniciar, manter e terminar uma conversa breve. 
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis, formular 
perguntas, dar respostas, descrever imagens e contar uma história. 
Interagir em diferentes tipos de registo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Utilizar novos itens lexicais e usar corretamente algumas estruturas 
frequentes. 
 
Reconhecer realidades Interculturais distintas 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) 
de língua estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura; identificar 
espaços de realidades culturais diferentes (a comunidade dos outros); 
localizar no mapa alguns países de expressão inglesa; associar capitais e 
algumas cidades desses países estudados; reconhecer aspetos culturais de 
países de expressão inglesa, tais como bandeiras e símbolos nacionais. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação e de resolução de 
problemas, dentro e fora da sala de aula; reformular a sua capacidade de 
comunicar, usando a linguagem corporal;  preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral; apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou a outros 
elementos da comunidade educativa, respondendo a perguntas simples 
colocadas sobre o tema abordado.  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional, 
recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e comunicação online; 
contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem 
ao contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno; aceder ao saber, 
recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como: saber 
esperar a sua vez, ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
apresentando razões para justificar as suas conclusões; entender e seguir 
instruções breves; fazer sugestões e convites simples; cumprimentar, 
agradecer e despedir-se; diferenciar as formas de tratamento (formal e 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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informal); planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho 
de grupo. 
  
Pensar criticamente e desenvolver a criatividade 
Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu 
próprio raciocínio ao/s outro/s; refletir criticamente sobre o que foi dito, 
fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam a curiosidade; deduzir o 
significado de palavras e expressões desconhecidas simples acompanhadas de 
imagens. 
Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem necessária para 
apresentar os mesmos ao professor/aos colegas; realizar atividades para 
desenvolver a literacia, tais como trabalhar a rima, a sinonímia e a antonímia; 
desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; 
controlar as suas aprendizagens, registando as experiências mais relevantes; 
saber procurar palavras por áreas temáticas; utilizar os seus conhecimentos 
prévios da língua e a experiência pessoal para fazer previsões de sentido e 
comunicar de forma simples em Inglês; participar numa reflexão para 
identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e o 
cumprimento dos mesmos; realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Inglês– 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura  
   Reading – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral  
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; 
seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares; compreender os 
acontecimentos principais de uma história/notícia, contada de forma clara e 
pausada; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações 
simples. 
 
Compreensão escrita  
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia 
principal e a informação essencial em textos diversificados; desenvolver a 
literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com vocabulário familiar. 
 
Interação oral  
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de 
role play; responder a perguntas diretas com apoio; participar numa conversa 
curta sobre situações de rotina que lhe são familiares, de necessidade imediata e 
do seu interesse; comunicar uma tarefa simples; trocar opiniões e comparar 
lugares, objetos e pessoas, usando uma linguagem simples. 
 
Interação escrita  
Preencher um formulário (online) ou em formato papel simples, com informação 
pessoal e sobre áreas de interesse básicas; pedir e dar informação sobre gostos e 
preferências de uma forma simples; redigir e responder a posts/tweets curtos 
com frases curtas sobre passatempos, gostos e preferências; responder a um 
email, chat ou mensagem de forma simples. 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção oral  
Falar sobre os temas explorados: lojas, serviços públicos, tempos livres, viagens, 
família e amigos, rotinas, escola, meios de transporte, tipos de habitação, 
descrever pessoas, lugares, acontecimentos e atividades com apoio de imagens; 
(re)contar uma pequena história, sequenciando os acontecimentos, de forma 
simples. 

 

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em 
universos diferenciados; descrever diferentes elementos da sua cultura, 
identidade e lińgua por oposição à cultura anglo-saxónica e à língua inglesa; 
comparar os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais diferentes; 
identificar exemplos concretos de atitudes de tolerância e respeito intercultural; 
reconhecer algumas diferenças entre as relações interculturais.  

Comunicar eficazmente em contexto  

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, 
realização e avaliação das atividades comunicativas; preparar, repetir, 
memorizar uma apresentação oral; apresentar uma atividade de Show & Tell, 
com confiança e segurança, à turma e a outros elementos da comunidade 
educativa, respondendo a perguntas colocadas sobre o tema abordado.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por 
exemplo: saber esperar a sua vez, ouvir ativamente os outros e refletir 
criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões; 
formular perguntas e dar respostas; demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões para exprimir sentimentos de agrado e 
desagrado e indicar concordância e/ou discordância; colaborar em tarefas 
elementares, pedindo e fazendo sugestões simples; planear, organizar, dar 
conselhos, utilizando estruturas simples e apresentar uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para produção e comunicação online; contribuir para 
projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto, a 
experiências reais e quotidianas do aluno; participar num WebQuest e aceder ao 
saber, recorrendo a aplicações informáticas online.  

Pensar criticamente  

Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar 
interesses pessoais; desenvolver a autonomia intelectual de forma a adotar uma 
atitude mais independente perante novas aprendizagens.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em 
contexto  

Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos 
trabalhos criativos, produzindo a linguagem necessária para apresentar os 
mesmos ao professor/aos colegas, mesmo que isto implique realizar a tarefa em 
várias tentativas; cantar, reproduzir rimas e lengalengas; participar em 
atividades dramáticas e de role-play; ler e reproduzir histórias; realizar 
atividades para desenvolver a literacia, como trabalhar a rima, a sinonímia e 
antonímia; desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender 
a regular o processo de aprendizagem  

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; 
desenvolver uma atitude ativa, autónoma e perseverante perante a própria 
aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa; 
selecionar estratégias eficazes para superar dificuldades e consolidar 
aprendizagens; utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel); utilizar 
os seus conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal para fazer 
previsões pertinentes e comunicar de forma simples em Inglês; participar numa 
reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos 
objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; reconhecer 
diferentes estratégias de aprendizagem; realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários e gráficos de progressão de aprendizagem.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHG – 60% CEHG – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Compreender e utilizar com correção as fontes relativas à compreensão espacial e ao desenvolvimento de uma consciência 
espacial e ao desenvolvimento de uma consciência espacial diacrónica, aplicados ao nível de ensino, aos temas do programa 
em avaliação e às aprendizagens essenciais. 
- Adquirir e utilizar referências de tempo e unidade de tempo histórico: antes de, depois de, milênio, século, ano, era. 
- Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos.  
- Identificar diferentes tipos de fontes, compreendendo a sua importância para a construção do conhecimento histórico e 
geográfico. 
- Interpretar fontes históricas, em suportes diversos e com mensagens diversas, cruzando diferentes perspetivas. 
 
Compreensão Histórica e Geográfica (CHG) 
- Localizar no tempo os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa, as metas curriculares e as 
aprendizagens essenciais definidos para este nível de ensino. 
- Localizar no espaço os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais 
definidos para este nível de ensino. 
- Utilizar marcos cronológicos significativos para localizar no tempo figuras, personalidades e processos marcantes da história 
de Portugal. 
- Utilizar e elaborar sistemas de datação e cronologias. 
- Reconhecer conceções de mudança e de continuidade (desenvolvimento da sua consciência histórica), aplicando igualmente 
noções de continuidade, causalidade e de relatividade cultural, sobretudo no que diz respeito ao território português. 
- Compreender e utilizar fontes históricas relativas à compreensão espacial, sobretudo sistemas de representação cartográfica. 
- Desenvolver uma consciência espacial diacrónica, com destaque para o conhecimento da realidade portuguesa. 
- Identificar e compara diferentes modalidades de organização do território ao longo do período em estudo. 
- Identificar diferentes trajetórias demográficas, sociais e económicas com reflexo na organização do território português. 
- Compreende que um facto histórico é um acontecimento complexo que se explica a partir de um conjunto alargado de causas, 
fatores, intervenientes, condições, circunstâncias interligadas e coincidentes. 
- Entender que os factos históricos são resultado de quadros de ideias, de formas de pensar, costumes e valores específicos de 
uma determinada época, que se distinguem e identificam no tempo. 
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda. 
- Contextualizar os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais definidos 
para este nível de ensino. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 

Outras Técnicas 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Relacionar, com oportunidade e lógica, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico 
e cultural existente na região/local onde habita/estuda, aplicadas ao nível de ensino, aos temas do programa em avaliação 
e às aprendizagens essenciais. 
 
Comunicação em História e Geografia (CEHG) 
- Produzir um discurso coerente, correto e fundamentado sobre o passado histórico. 
- Elaborar pequenas sínteses, relatos, trabalhos de pesquisa, opiniões ou críticas, mobilizando e articulando os conteúdos 
lecionados, aplicando procedimentos básicos da metodologia específica da História. 
- Utilizar/ aplicar terminologia e conceitos específicos da disciplina, essenciais para a compreensão histórica, construídos ao 
longo da aprendizagem das temáticas em estudo. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHG – 60% CEHG – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Compreender e utilizar com correção as fontes relativas à compreensão espacial e ao desenvolvimento de uma consciência 
espacial e ao desenvolvimento de uma consciência espacial diacrónica, aplicados ao nível de ensino, aos temas do programa 
em avaliação e às aprendizagens essenciais. 
- Adquirir e utilizar referências de tempo e unidade de tempo histórico: antes de, depois de, milênio, século, ano, era. 
- Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos.  
- Identificar diferentes tipos de fontes, compreendendo a sua importância para a construção do conhecimento histórico e 
geográfico. 
- Interpretar fontes históricas, em suportes diversos e com mensagens diversas, cruzando diferentes perspetivas. 
 
Compreensão Histórica e Geográfica (CHG) 
- Localizar no tempo os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa, as metas curriculares e as 
aprendizagens essenciais definidos para este nível de ensino. 
- Localizar no espaço os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais 
definidos para este nível de ensino. 
- Utilizar marcos cronológicos significativos para localizar no tempo figuras, personalidades e processos marcantes da história 
de Portugal. 
- Utilizar e elaborar sistemas de datação e cronologias. 
- Reconhecer conceções de mudança e de continuidade (desenvolvimento da sua consciência histórica), aplicando igualmente 
noções de continuidade, causalidade e de relatividade cultural, sobretudo no que diz respeito ao território português. 
- Compreender e utilizar fontes históricas relativas à compreensão espacial, sobretudo sistemas de representação cartográfica. 
- Desenvolver uma consciência espacial diacrónica, com destaque para o conhecimento da realidade portuguesa. 
- Identificar e compara diferentes modalidades de organização do território ao longo do período em estudo. 
- Identificar diferentes trajetórias demográficas, sociais e económicas com reflexo na organização do território português. 
- Compreende que um facto histórico é um acontecimento complexo que se explica a partir de um conjunto alargado de causas, 
fatores, intervenientes, condições, circunstâncias interligadas e coincidentes. 
- Entender que os factos históricos são resultado de quadros de ideias, de formas de pensar, costumes e valores específicos de 
uma determinada época, que se distinguem e identificam no tempo. 
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda. 
- Contextualizar os acontecimentos e processos históricos, tendo em conta o programa e as aprendizagens essenciais definidos 
para este nível de ensino. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 

Outras Técnicas 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Relacionar, com oportunidade e lógica, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico 
e cultural existente na região/local onde habita/estuda, aplicadas ao nível de ensino, aos temas do programa em avaliação 
e às aprendizagens essenciais. 
 
Comunicação em História e Geografia (CEHG) 
- Produzir um discurso coerente, correto e fundamentado sobre o passado histórico. 
- Elaborar pequenas sínteses, relatos, trabalhos de pesquisa, opiniões ou críticas, mobilizando e articulando os conteúdos 
lecionados, aplicando procedimentos básicos da metodologia específica da História. 
- Utilizar/ aplicar terminologia e conceitos específicos da disciplina, essenciais para a compreensão histórica, construídos ao 
longo da aprendizagem das temáticas em estudo.  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
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na maior 
parte das 
vezes,... 
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na maior 
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vezes,... 
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maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
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vezes, ... 
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... 
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vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
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vezes, ... 
 

... não 
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seleciona ... 
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... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 10%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 40% CAI (Aplicar e Interpretar) – 40%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens  

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir novos  
conhecimentos.  
Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de  
atividades práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experimentais - planeadas para responder a 
problemas.  
Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios, através  
da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza.  
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.  
Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente  
(CTSA).  
Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais.  
Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos.  
Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da saúde individual e  
coletiva 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
Condições da Terra que permitem a vida 
Relacionar a existência de vida na Terra com algumas características do planeta (água líquida, atmosfera adequada e 
temperatura amena). 
 
Ambientes terrestres e ambientes aquáticos 
Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos, explorando exemplos locais ou regionais. 
 
Subsistemas terrestres 
Identificar os subsistemas terrestres em documentos diversificados e integrando saberes de outras disciplinas. 
 
Rocha e de mineral 
Distinguir mineral de rocha e indicar um exemplo de rochas de cada grupo (magmáticas, metamórficas e sedimentares). 
Classificar rochas quanto ao modo de formação. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

O solo 
Apresentar a definição de solo. 
Explicar a importância dos agentes biológicos e atmosféricos na génese do solo, indicando os seus constituintes, 
propriedades e funções. 
Reconhecer a importância da coberta vegetal na conservação do solo e no combate à erosão. 
 
Utilização de rochas, minerais e solo nas atividades humanas 
Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas atividades humanas, com exemplos locais ou regionais. 
 
Distribuição da água no planeta e o ciclo da água 
Interpretar informação diversificada sobre a disponibilidade e a circulação de água na Terra, valorizando saberes de outras 
disciplinas. 
 
Propriedades e funções da água 
Identificar as propriedades da água, relacionando-as com a função da água nos seres vivos. 
 
A importância da qualidade da água para a atividade humana 
Distinguir água própria para consumo (potável e mineral) de água imprópria para consumo (salobra e inquinada), 
analisando questões problemáticas locais, regionais ou nacionais. 
 
Importância da composição da água para a saúde humana 
Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a importância da água para a saúde humana. 
 
Sustentabilidade da água 
Indicar causas de contaminação e de poluição de água. 
Explicar as consequências da contaminação e poluição da água. 
Discutir a importância da gestão sustentável da água ao nível da sua utilização, exploração e proteção, com exemplos locais, 
regionais, nacionais ou globais. 
Conhecer processos simples de tratamento de água. 
Distinguir as funções da ETA da ETAR 
 
A importância da atmosfera para os seres vivos 
Identificar as funções da atmosfera terrestre. 
Identificar as propriedades do ar e os seus constituintes, explorando as funções que desempenham na atmosfera terrestre. 
 
A importância da atmosfera para os seres vivos 
Argumentar acerca dos impactes das atividades humanas na qualidade do ar e sobre medidas que contribuam para a sua 
preservação, com exemplos locais, regionais, nacionais ou globais e integrando saberes de outras disciplinas (ex.: História e 
Geografia de Portugal). 
Características dos organismos em função dos ambientes onde vivem 
Relacionar as características (forma do corpo, revestimento, órgãos de locomoção) de diferentes animais com o meio onde 
vivem. 
 
Diversidade de regimes alimentares dos animais 
Relacionar os regimes alimentares de alguns animais com o respetivo habitat, valorizando saberes de outras disciplinas.  
Conhecer adaptações morfológicas de alguns animais de acordo com o regime alimentar e o seu habitat 
 
Diversidade de processos reprodutivos dos animais 
Resumir as etapas do ciclo de vida de um animal. 
Associar a reprodução dos seres vivos com a continuidade dos mesmos. 
Categorizar os tipos de reprodução existentes nos animais. 
Discutir a importância dos rituais de acasalamento dos animais na transmissão de características e na continuidade das 
espécies.  
Explicar a necessidade da intervenção de células sexuais na reprodução de alguns seres vivos e a sua importância para a 
evolução das espécies.  
Distinguir animais ovíparos de ovovivíparos e de vivíparos. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Desenvolvimento direto e indireto (metamorfoses completas) 
Interpretar informação sobre animais que passam por metamorfoses completas durante o seu desenvolvimento. 
Interpretar informação sobre o desenvolvimento direto e indireto dos animais. 
Discutir as diferentes entre metamorfoses completas e incompletas. 
 
Influência da água, da luz e da temperatura no desenvolvimento das plantas 
Interpretar a influência da água, da luz e da temperatura no desenvolvimento das plantas. 
 
Adaptações morfológicas e comportamentais dos animais à variação dos fatores do meio de água, luz e temperatura 
Identificar adaptações morfológicas e comportamentais dos animais e as respetivas respostas à variação da água, luz e 
temperatura. 
 
Biodiversidade  
Caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível local, regional e nacional, apresentando exemplos de relações entre 
a flora e a fauna nos diferentes habitats. 
 
Consequências das espécies invasoras sobre a biodiversidade local 
Identificar espécies da fauna e da flora invasora e suas consequências para a biodiversidade local. 
 
 
Influência da atividade humana na biodiversidade 
Formular opiniões críticas sobre ações humanas que condicionam a biodiversidade e sobre a importância da sua 
preservação. 
 
Importância da preservação da biodiversidade 
Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na proteção da vida selvagem. 
Interpretar documentos que evidenciem a importância da proteção da biodiversidade animal e vegetal. 
 
A célula como unidade básica dos seres vivos 
Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos e distinguir diferentes tipos de células e os seus principais 
constituintes. 
Distinguir seres unicelulares de seres pluricelulares. 
Descrever os níveis de organização biológica. 
 
Importância da evolução do microscópio para o conhecimento celular 
Conhecer a constituição do MOC. 
Conhecer as características da imagem do MOC. 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução do conhecimento celular. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 10%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 40% CAI (Aplicar e Interpretar) – 40%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir novos  
conhecimentos.  
Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
de investigação práticas, simples e diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experimentais  
(com variáveis independentes, dependentes e controladas) - planeadas para responder a problemas. 
Construir, usar e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de  
acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza.  
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.  
Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com CTSA. 
Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 
 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
 
Importância de uma alimentação equilibrada e segura 
Distinguir alimento de nutriente; 
Relacionar a existência dos nutrientes com a função que desempenham no corpo humano partindo da análise de 
documentos diversificados e valorizando a interdisciplinaridade; 
Descrever as necessidades nutritivas ao longo da vida; 
Conhecer algumas ementas equilibradas, com base na Alimentação Mediterrânea, e discutir os riscos e os benefícios dos 
alimentos para a saúde humana. 
Interpretar informação contida em rótulos de alimentos familiares aos alunos;  
Identificar riscos e benefícios dos aditivos alimentares; 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução dos produtos alimentares, articulando com saberes de outras 
disciplinas; 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

O sistema digestivo do ser humano 
Conhecer a morfologia do sistema digestivo através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os diferentes tipos de dentes com a função que desempenham; 
Relacionar os órgãos do sistema digestivo com as transformações químicas e mecânicas dos alimentos que neles ocorrem; 
Conhecer os produtos resultantes das diferentes etapas da digestão; 
Explicar a importância dos processos de absorção e de assimilação dos nutrientes, indicando o destino dos produtos não 
absorvidos;  
Discutir a importância de comportamentos promotores do bom funcionamento do sistema digestivo; 
Identificar causas da cárie dentária e indicar formas de a evitar. 
 
Sistemas digestivos dos animais 
Conhecer a morfologia do sistema digestivo através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com o sistema digestivo dos omnívoros; 
Caracterizar os regimes alimentares das aves granívoras, dos animais ruminantes e dos omnívoros, partindo das 
características do seu tubo digestivo analisando informação diversificada; 
 
Respiração Externa/Respiração Celular 
Distinguir respiração externa de respiração celular; 
Interpretar informação relativa à composição do ar inspirado e do ar expirado e as funções dos gases respiratórios; 
 
O sistema respiratório do ser humano. 
Conhecer a morfologia do sistema respiratório através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os órgãos do sistema respiratório humano com as funções que desempenham; 
Conhecer o mecanismo de ventilação pulmonar;  
Relacionar as características morfológicas dos alvéolos pulmonares com as trocas gasosas alveolares; 
Distinguir as trocas gasosas ocorridas nos alvéolos pulmonares com as ocorridas nos tecidos;  
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na identificação das principais causas das doenças respiratórias mais 
comuns;  
Formular opiniões críticas acerca da importância das regras de higiene no equilíbrio do sistema respiratório; 
 
Sistemas respiratórios dos animais 
Conhecer a morfologia dos sistemas respiratórios através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os órgãos respiratórios envolvidos na respiração branquial e na respiração pulmonar, com a sua função;  
Relacionar o habitat dos animais com os diferentes processos respiratórios; 
 
O sistema cardiovascular do ser humano 
Conhecer a morfologia do sistema cardiovascular através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar as características das veias, das artérias e dos capilares sanguíneos com a função que desempenham; 
Identificar os constituintes do sangue, relacionando-os com a função que desempenham;  
Comparar análises sanguíneas com valores de referência; 
Relacionar as características do sangue venoso e do sangue arterial com a circulação sistémica e a circulação pulmonar;  
Discutir a importância dos estilos de vida para o bom funcionamento do sistema cardiovascular, partindo de questões 
teoricamente enquadradas;  
Aplicar procedimentos simples de deteção de ausência de sinais vitais no ser humano e de acionamento do 112; 
 
O sistema excretor do ser humano 
Compreender a importância da função excretora para a regulação do organismo; 
Identificar os constituintes do sistema urinário, a formação e a constituição da urina e o seu papel na função excretora 
humana, interpretando documentos diversificados; 
Conhecer a morfologia da pele através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar a morfologia da pele com a formação e a constituição do suor e o seu papel na função excretora do corpo humano; 
Formular opiniões críticas acerca dos cuidados a ter com a pele e com o sistema urinário, justificando a sua importância para 
a saúde humana; 
 
Puberdade como uma fase do crescimento humano 
Distinguir caracteres sexuais primários de caracteres sexuais secundários e interpretar informação diversificada acerca do 
desenvolvimento dos órgãos sexuais durante a puberdade. 
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Os sistemas reprodutores humanos 
Conhecer a morfologia dos sistemas reprodutores humanos através da legenda de esquemas representativos; 
Relacionar os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino com a função que desempenham;  
Relacionar o ciclo menstrual com a existência de um período fértil, partindo da análise de documentos diversificados; 
Caracterizar o processo de fecundação e o processo de nidação; 
Enumerar os principais anexos embrionários e as suas funções; 
Reconhecer a importância dos cuidados de saúde/higiene dos sistemas reprodutores. 
 
O papel dos microrganismos para o ser humano 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução do microscópio e na descoberta dos microrganismos;  
Identificar diferentes tipos de microrganismos partindo da análise de informação em documentos diversificados;  
Distinguir microrganismos patogénicos e microrganismos úteis ao ser humano, partindo de exemplos familiares aos alunos; 
 Discutir a importância da conservação de alimentos na prevenção de doenças devidas a microrganismos; 
 Relacionar a existência de mecanismos de barreira naturais no corpo humano com a necessidade de implementar medidas 
de higiene que contribuam para a prevenção de doenças infeciosas;  
Discutir a importância das vacinas e do uso adequado de antibióticos e de medicamentos de venda livre. 
 
Fotossíntese 
Explicar a importância da fotossíntese para a obtenção de alimento nas plantas relacionando os produtos da fotossíntese 
com a respiração celular;  
Referir a função dos cloroplastos e dos estomas; 
Distinguir seiva bruta de seiva elaborada e a circulação das mesmas; 
Referir a importância da transpiração para as plantas; 
Explicar a influência de fatores que intervêm no processo fotossintético; 
 
Importância das plantas para o meio ambiente 
Identificar diferentes órgãos das plantas onde ocorre a acumulação de reservas alimentares; 
Relacionar as trocas gasosas ocorridas nas plantas com a renovação do ar atmosférico; 
Discutir a importância das plantas para a vida na Terra e medidas de conservação da floresta autóctone; 
 
Mecanismos de reprodução das plantas com flor 
Identificar os principais órgãos e respetivas funções constituintes da flor, efetuando registos de forma criteriosa;  
Reconhecer a importância dos agentes da polinização, da dispersão e da germinação das sementes na manutenção das 
espécies e equilíbrio dos ecossistemas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 35% GM – 40 % ALG – 10 % OTD – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
NO 
Operar com números naturais. 

Determinar múltiplos e divisores. 

Aplicar os critérios de divisibilidade. 

Identificar números primos e números compostos. 

Decompor um número em fatores primos. 

Determinar o máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Identificar números primos entre si. 

Aproximar por defeito e por excesso e arredondar números racionais. 

Escrever números racionais na forma: de fração, decimal, percentagem e numeral misto. 

Determinar frações equivalentes. 

Relacionar fração irredutível e números primos entre si. 

Comparar e ordenar números racionais não negativos. 

 

GM 
Aplicar as noções de paralelismo e de perpendicularidade. 

Construir, medir e conhecer ângulos. 

Aplicar as propriedades de ângulos. 
Construir e conhecer triângulos e suas propriedades. 

Identificar paralelogramos e conhecer as suas propriedades. 
Determinar perímetros e áreas de polígonos. 
Identificar, planificar e conhecer propriedades de sólidos geométricos. 
 
ALG 
Determinar o valor de expressões numéricas com números racionais não negativos. 

Aplicar as propriedades da adição e da multiplicação. 

Aplicar linguagem simbólica e linguagem natural. 
 
OTD 
Distinguir variável qualitativa e quantitativa. 

Construir e interpretar tabelas de frequências, gráficos e diagramas. 

Reconhecer coordenadas de pontos num referencial cartesiano. 

Determinar média, amplitude e identificar a moda. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialmente 

... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 
sempre... 

... Seleciona 
sempre ... 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

... Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

... Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 

... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

... Seleciona, 
poucas 
vezes, ... 

... Adequa, 
poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
... Não 

seleciona ... 
... Não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 25% GM – 40% ALG – 30% OTD – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
NO 

Conhecer números racionais não negativos.  

Reconhecer e operar potências de expoente natural. 

Identificar números primos e compostos. 

Decompor um número em fatores primos. 

Determinar e aplicar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Aproximar por defeito e por excesso e arredondar números racionais. 

Identificar números inteiros e números racionais.  

Comparar e ordenar números inteiros e números racionais. 

Conhecer conjuntos numéricos. 

Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das operações.  

Adicionar e subtrair números inteiros e números racionais. 

Aprendizagens de NO desenvolvidas no 5.º ano. 
 
GM 

Conhecer circunferência, ângulos, retas e polígonos. 

Determinar perímetro e área do círculo.  

Determinar área de um polígono regular. 

Conhecer sólidos geométricos.  

Determinar volume de prismas retos e cilindros retos. 

Construir a mediatriz de um segmento de reta e conhecer suas propriedades. 

Identificar e construir reflexões centrais. 

Identificar e construir reflexões axiais e rotações. 

Identificar simetrias. 

Aprendizagens de GM desenvolvidas no 5.º ano. 
 
ALG 

Aplicar as regras da potenciação no cálculo das expressões numéricas. 

Reconhecer os significados de razão e proporção. 

Conhecer a propriedade fundamental das proporções. 

Resolver problemas usando a regra de três simples. 

Reconhecer situações de proporcionalidade direta, incluindo escalas.  

Escrever uma lei de formação para uma sequência. 

Determinar uma expressão algébrica que representa uma sequência numérica. 

Aprendizagens de ALG desenvolvidas no 5.º ano. 
 
OTD 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
 

... Seleciona 
sempre ... 

 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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Identificar população, amostra e unidade estatística.  

Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa discreta e contínua.  

Construir e interpretar diferentes tipos de gráficos e tabelas.  

Determinar e interpretar média, moda e amplitude. 

Aprendizagens de OTD desenvolvidas no 5.º ano. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 5.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, três 
matérias de diferentes subáreas do seguinte conjunto de possibilidades. O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 
- Identificar os principais gestos técnicos dos Jogos Desportivos Coletivos. 
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol), desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a 
ética do jogo e as suas regras. 
- Reconhecer a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas. 
- Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
   
SUBÁREA GINÁSTICA 
- Compor e realizar da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, 
em esquemas individuais/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica e expressão, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança, pessoal e dos companheiros, e colaborar na preparação, arrumação e preservação do material. 
- Identificar os diferentes aparelhos da Ginástica. 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
- Identificar os diferentes tipos de saltos, corridas e lançamentos. 
- Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas ou lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as 
exigências elementares técnicas e regulamentares. 
    
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
- Interpretar sequências de habilidades especificas elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças 
Sociais ou Danças Tradicionais) em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade 
considerados de acordo com os motivos das composições. 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 

OUTRAS  
- Deslocar-se em segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas alternadas. 
- Saltar para a piscina, partindo de posições e apoios variados. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo.  
 
CONHECIMENTOS 
 
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. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 6.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, quatro 
matérias de diferentes subáreas do seguinte conjunto de possibilidades. O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (pelo menos uma matéria) 
- Identificar os principais gestos técnicos do jogo. 
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol), desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando a 
ética do jogo e as suas regras. 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria) 
- Compor e realizar da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, 
em esquemas individuais/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica e expressão, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança, pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 
- Identificar os diferentes tipos de aparelhos e modalidades gímnicas. 
 
Das SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, e OUTRAS (pelo menos 2 matérias) 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
- Identificar os diferentes tipos de saltos, corridas ou lançamentos. 
- Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas ou lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo corretamente as 
exigências elementares técnicas e regulamentares. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 
- Interpretar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), sequências de 
elementos técnicos elementares em coreografias individuais e/ou em grupo aplicando os critérios de expressividade, de 
acordo com os motivos das composições. 
 
 
OUTRAS 
- Deslocar-se com segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas especificas 
das técnicas selecionadas. 
- Saltar para a piscina, partindo de posições e apoios variados. 
 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
  
CONHECIMENTOS 
 
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. 
- Interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL – 5.º/6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO – 25% APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 25% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 25% 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

AUTONOMIA – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (tabela 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

• Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, dinâmica, 
ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais, 
imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas. 

• Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da música 
(altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, 
instrumentos musicais, tecnologias e software). 

• Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial criativo. 

• Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em peças 
musicais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados.  

• Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar diversas 
peças musicais.  

• Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, 
bailados, teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas utilizando 
vocabulário apropriado. 

• Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais do 
passado e do presente. 

• Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades diversificadas 
que conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e 
sociais.  

• Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o 
seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e sociais 

 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
Testagem 

 
Inquérito 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 
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Comunicação 

 
 

• Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento instrumental, 
evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal. 

• Tocar diversos instrumentos acústicos e electrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o 
tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 

• Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. 

• Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. 

• Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tem material, é organizado. 

• Cumpre regras de trabalho e higiene. 

• Cumpre prazos. 

• Utiliza e domina instrumentos diversificados, de forma autónoma, para pesquisar, analisar e mobilizar 
informação. 

• Observa, discute e comunica ideias/elementos musicais, utilizando diferentes suportes. 

• Justifica a intencionalidade das suas produções, emite e fundamenta opiniões. 

• Respeita os outros, é solidário/partilha. 

• Revela capacidade de diálogo e interage com tolerância. 

• Demonstra capacidade para trabalhar em equipas diversas. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

 
 
 
 

Avaliação da 
improvisação/co

mposição 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
direta dos 

parâmetros 
comportamentai

s 

Desenvolvimento 
pessoal 

... demonstra 
sempre 

Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, na 
maior parte 
das vezes,... 
Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 
vezes, ... 
Adequa, 
poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra ... 

Não 
seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL_2ºCiclo 
DOMÍNIOS_PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
15% 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
20% 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
65% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

- Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e artesanato de acordo com os contextos históricos, 

geográficos e culturais; 

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

- Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas (pintura, desenho, escultura, 

fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre outros); 

- Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo. 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo; proporção, 

desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de grupo; 

- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos; 

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

- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, multimédia, entre 

outros); 

- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação; 

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

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

- Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos; 

- Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando as várias etapas do processo 

artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão); 

- Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística; 

- Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo e pessoal) para o 

desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho; 

- Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os conhecimentos adquiridos; 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, portefólio) de trabalho 

individual, em grupo e em rede; 

- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares (artes 

performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros); 

- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos visuais com ideias e temáticas, 

inventadas ou sugeridas. 

 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA_2ºCiclo 
DOMÍNIOS_PONDERAÇÕES 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS 
20% 

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 
65% 

TECNOLOGIA e SOCIEDADE 
15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
PROCESSOS TECNOLÓGICOS 
- Distinguir as fases de realização de um projeto: 
- Identificação, pesquisa, realização e avaliação; 
- Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes da observação e investigação de 
contextos socias e comunitários; 
- Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos; 
- Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções, utilizando: esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios digitais com ferramentas de modelação e representação; 
- Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de desenvolvimento tecnológico. 
- Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas. 
 
RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 
-Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa.  
-Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do exercício sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas específicas de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios 
têxteis, pastas entre outros.  
-Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas.  
-Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais comuns (dureza, flexibilidade, resistência, 
elasticidade, plasticidade).  
-Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas resistentes) de acordo com as suas 
funções, princípios e relações com as produções tecnológicas.  
-Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, tendo em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 
-Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, separação-corte, assemblagem, conformação), 
identificando os utensílios e as ferramentas na realização de projetos.  
-Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as 
com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos. 
-Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança na utilização de recursos 
tecnológicos. 
 
TECNOLOGIA e SOCIEDADE 
-Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas funções, vantagens e impactos 
(positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais.  
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plenamente 
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e ... 
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poucas ... 
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conteúdo 

 
 

 

Comunicação 

... comunica 
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sempre ... 

...  comunica 
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maior parte 
das vezes ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

-Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações entre o presente e o passado, 
tendo em conta contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua criação, ou reformulação.  
-Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural e natural da sua localidade e 
região, manifestando preocupações com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
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... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM 
AMBIENTES DIGITAIS– 10% 

INVESTIGAR E PESQUISAR – 10% COMUNICAR E COLABORAR – 10% CRIAR E INOVAR – 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 e 9 Níveis 6 e 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 e 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais  
O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais, sendo 
capaz de: 
 
- Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na sociedade e no dia a dia; 
- Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e de navegação na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 
- Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos; 
- Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a necessidade de registar as fontes; 
- Entender as regras para criação e utilização de palavras chave seguras. 
 

Investigar e Pesquisar  
O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo capaz de: 
 
- Planificar estratégias de investigação e pesquisa a realizar online; 
- Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 
- Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 
- Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de ferramentas para apoiar o processo de investigação e 
pesquisa online; 
- Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; 
- Analisar criticamente a qualidade da informação; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 

Comunicar e Colaborar  
O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração, sendo capaz de: 
 
- Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 
- Selecionar as soluções tecnológicas, mais adequadas, para realização de trabalho colaborativo e comunicação que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 
- Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados; 
- Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em ambientes 
digitais fechados. 

... adquiriu 
plenamente 

... 
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maioria ... 
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adquiriu ... 

Inquérito 
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Testagem 

Comunicação 

... comunica 
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sempre ... 
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maior parte 
das vezes ... 
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vezes ... 

... não 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Criar e Inovar 
O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o pensamento 
computacional e produz artefactos digitais criativos, sendo capaz de: 
 
- Conhecer as potencialidades de diferentes aplicações digitais, por exemplo, de escrita criativa, explorando 
ambientes de programação; 
- Caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas digitais abordadas; 
- Compreender o conceito de algoritmo e elaborar algoritmos simples; 
- Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados e/ou detetando erros nos mesmos; 
- Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou simulados), utilizando aplicações 
digitais, por exemplo: ambientes de programação, mapas de ideias, murais, blocos de notas, diagramas e brainstorming 
online; 
- Produzir artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
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na maior 
parte das 
vezes,... 
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na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
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das vezes, ... 
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... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em 
Ambientes Digitais - 10% 

Investigar e Pesquisar - 10% Comunicar e Colaborar - 10% Criar e Inovar - 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais:  

• Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na sociedade e no dia a dia;  

• Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das aplicações digitais e de navegação na Internet, 
adotando comportamentos em conformidade;  

• Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos;  

• Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a necessidade de registar as fontes.  

• Entender as regras para criação e utilização de palavras-chave seguras. 
 

Investigar e Pesquisar 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online:  

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes;  

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa;  

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações para apoiar o processo de investigação e 
pesquisa online;  

• Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes, de acordo com o tema a desenvolver;  

• Analisar criticamente a qualidade da informação;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e a gestão da informação. 
 

Comunicar e Colaborar 
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração;  

• Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e comunicação que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;  

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados;  

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 

 

Criar e Inovar 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a estratégias 
e ferramentas digitais de apoio à criatividade:  

• Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais;  

• Conhecer as potencialidades de aplicações digitais de iniciação à organização e tratamento de dados;  

• Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou simulados), utilizando 
aplicações digitais, por exemplo: ambientes de programação, mapas de ideias, murais, blocos de notas, diagramas e 
brainstorming online;  

• Utilizar ambientes de programação para interagir com robots e outros artefactos tangíveis;  

• Produzir e modificar artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes 
digitais fechados. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Francês – 2º Ciclo – 5º ano Nível A1.1 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) Descritores de 
desempenho 

por nível  (VER 
TABELA 1) Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Francês – 2º Ciclo – 6º ano Nível A1.2 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) Descritores de 
desempenho 

por nível  (VER 
TABELA 1) Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 
Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 

- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
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- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Espanhol– 5.º ano - Nível A1.1 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 461 de 689 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Espanhol – 6.º ano - Nível A1.2 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 
Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Alemão – 2º Ciclo – 5º ano Nível A1.1 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 466 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 

Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 
- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 
  

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  Alemão – 2º Ciclo – 6º ano Nível A1.2 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar sons e entoações. Fazer discriminação fonética de sons semelhantes. 
Associar a mensagem ouvida ao correspondente no suporte escrito. Identificar 
um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, publicidade e canções, publicações 
digitais, entre outros), desde que o discurso seja muito claro, pausado, 
cuidadosamente articulado e relativo à identificação e caracterização pessoais, 
hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
Compreensão Escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos 
ilustrados curtos (instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, postais, mensagens pessoais, banda desenhada, publicações 
digitais, entre outros), relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos 
e necessidades do quotidiano. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente 
compreensível e apoiando-se num texto memorizado ou improvisando, com um 
repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos. 
 
 
 
Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia ou de improviso, 
apoiando-se no discurso do interlocutor, desde que este mantenha um discurso 
simples, claro e pausado, com pronúncia geralmente compreensível e 
repertório muito limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
muito elementares para: 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- estabelecer contactos sociais (cumprimentos, despedidas, desculpas e 
agradecimentos); 
- pedir ou dar informações (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos). 
 
Produção escrita 
Aplicar as regras de ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, 
número e pessoa. Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de 
palavras. Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. 
Usar conectores lineares muito simples. Escrever textos simples e muito curtos 
(30-40 palavras), em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- se apresentar; 
- apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, 
serviços, lugares e factos.     
 
Interação escrita 
Completar formulários com os dados adequados e escrever mensagens simples e 
curtas (30-40 palavras), respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas 
das mensagens. Constrói frases simples, sob orientação. Aplicar as regras de 
ortografia. Aplicar as regras de concordância de género, número e pessoa. 
Reconhecer algumas irregularidades em diferentes classes de palavras. 
Pronominalizar, utilizando pronomes pessoais com função de sujeito. Usar 
conectores lineares muito simples. 
Utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito 
elementares para: 
- pedir e dar informações breves; 
- agradecer, desculpar-se; felicitar (aniversários e outras celebrações); aceitar ou 
recusar convites. 
 
 
 
 
 
- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades 
e tarefas, individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais 
e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Compreender a mudança, como uma constante na vida e como fator de 
crescimento; 
- Valorizar a diversidade dos membros em todos os grupos como fator de 
enriquecimento; 
UL2 
- Reconhecer o Advento como tempo de preparação para o Natal; 
- Identificar as figuras do Advento e Natal; 
- Compreender as manifestações culturais e artísticas das comunidades cristãs 
relativas ao Advento e Natal; 
UL3 
- Identificar as funções da família; 
- Reconhecer a família como projeto de vida; 
UL4 
- Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance social e religioso; 
- Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Saber que os cristãos aprendem com Deus a comprometer-se numa vida com 
os outros, tal como estabelecido na Aliança; 
UL2 
- Conhecer a situação histórica do nascimento de Jesus; 
- Saber que o Natal é a celebração do Nascimento de Jesus e a realização da 
esperança cristã; 
UL3 
- Interpretar o projeto cristão para a família; 
UL4 
- Reconhecer nas primeiras comunidades cristãs um modelo de fraternidade; 
- Reconhecer a Regra de ouro do Cristianismo e de outras tradições religiosas; 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Reconhecer a pertinência das regras no funcionamento da vida em sociedade; 
- Assumir valores essenciais para uma convivência pacífica e facilitadora da 
relação interpessoal. 
UL2 
- Assumir a construção de uma sociedade mais justa, humana e responsável de 
acordo com a mensagem de Jesus. 
UL3 
- Assumir valores e gestos do amor na vida familiar 
UL4 
- Promover o valor do perdão nas relações interpessoais; 
- Comprometer-se na construção de um mundo fraterno que promove o bem 
comum e o cuidado do outro. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Conhecer o conceito de pessoa e a sua etimologia; 
- Distinguir as diferentes dimensões da pessoa: física intelectual, moral, emocional, social e religiosa; 
- Interpretar o conceito de dignidade humana; 
UL2 
- Identificar Jesus Cristo como um marco na história; 
- Interpretar, a partir das narrativas bíblicas, os dados histórico-sociais da morte e ressurreição de Jesus; 
UL3 
- Identificar situações de fragilidade e ameaça à justa distribuição de bens; 
- Compreender a dimensão simbólica da refeição; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
UL1 
- Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o caráter pessoal da relação de Deus com cada ser humano; 
UL2 
- Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o Deus misericordioso; 
UL3 
- Explicar o significado dos relatos da Última Ceia; 
 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS 
UL1 
- Descobrir as organizações que trabalham pela promoção da dignidade humana; 
- Assumir os direitos fundamentais da pessoa e da criança; 
UL2 
- Assumir o valor da vida em situações do quotidiano; 
UL3 
- Caraterizar instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a eliminação da fome; 
- Descobrir que a partilha dos bens supõe a partilha de si; 
- Assumir a atitude do voluntariado e o valor da solidariedade. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –5.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

A comunidade humana e política 
25% 

Aproxima-se o Natal 
10% 

A Família, Comunidade de Vida e Amor 
 40% 

Construir a Solidariedade 
25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
A comunidade humana e política [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Instituições e Participação 
Democrática] 
 
- Compreender a mudança, como uma constante na vida e como fator de crescimento;  
 
- Valorizar a diversidade dos membros em todos os grupos como fator de enriquecimento; 
 
- Reconhecer a pertinência das regras no funcionamento da vida em sociedade; 
 
- Assumir valores essenciais para uma convivência pacífica e facilitadora da relação interpessoal. 
 
 
Aproxima-se o Natal [Direitos Humanos, Interculturalidade, Espiritualidade] 
 
- Compreender as manifestações culturais e artísticas relativas à festa do Natal; 
 
- Assumir a construção de uma sociedade mais justa, humana e responsável. 
 
 
A Família, Comunidade de Vida e Amor [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Educação ambiental, Saúde] 
 
- Identificar os modelos e funções da família; 
 
- Conhecer as formas e tipologias familiares ao longo da história; 
 
- Reconhecer a família como projeto de vida; 
 
- Assumir valores e gestos do amor na vida familiar, principalmente ao nível do desenvolvimento de comportamentos 
saudáveis e ecológicos. 
 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
Construir a Solidariedade [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento sustentável] 
 
- Descrever o que é a fraternidade e o seu alcance humano e social; 
 
- Identificar fragilidades e ameaças à fraternidade; 
 
- Reconhecer a Regra de ouro e o sentido de dever cívico; 
 
- Promover o valor da concórdia nas relações interpessoais; 
 
- Comprometer-se na construção de um mundo fraterno que promove o bem comum, o cuidado do outro e do meio 
ambiente. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –6.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

A PESSOA 
40% 

JESUS, UM HOMEM PARA OS OUTROS 
40% 

A PARTILHA DO PÃO 
20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
A PESSOA [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Sexualidade, Educação para o consumo, 
Saúde] 
 
- Conhecer o conceito de pessoa e a sua etimologia; 
 
- Distinguir as diferentes dimensões da pessoa: física intelectual, moral, emocional, social e religiosa; 
 
- Interpretar a sexualidade como dimensão integrante e totalizante da pessoa humana; 
 
- Interpretar o conceito de dignidade humana; 
 
- Descobrir as organizações que trabalham pela promoção da dignidade humana; 
 
- Conhecer e assumir os direitos fundamentais da pessoa e da criança; 
 
 
- Promover atitudes responsáveis do aluno no cuidado do corpo, na estima de si e no relacionamento interpessoal; 
 
- Incentivar os alunos a assumir o bem-estar físico e mental como condição básica para o desenvolvimento pessoal e o 
exercício de uma cidadania ativa. 
 
JESUS, UM HOMEM PARA OS OUTROS [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Media] 
 
- Identificar Jesus Cristo como um marco na história; 
 
- Identificar como elemento fulcral do nosso ordenamento jurídico a igualdade entre todos (homens/mulheres) e a 
construção de uma fraternidade universal; 
 
- Assumir a defesa do valor da vida em situações do quotidiano; 
 
- Assumir como desígnio a comunicação fraterna e o diálogo entre todos os homens; 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais, assumindo que a democracia é inseparável da luta por uma 
comunicação social capaz de fomentar a cidadania enquanto prática;  
 
- Combater a desinformação como uma das mais sérias ameaças, que descredibiliza as instituições democráticas e mina 
a confiança dos cidadãos nas Instituições. 
 
A PARTILHA DO PÃO [Direitos Humanos, Interculturalidade, Desenvolvimento sustentável, Saúde, Risco, 
Educação para o consumo, Voluntariado] 
 
- Identificar situações de fragilidade e ameaça à justa distribuição de bens; 
 
- Compreender a dimensão simbólica da refeição; 
 
- Caraterizar instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a eliminação da fome; 
 
- Descobrir que a partilha dos bens supõe a partilha de si; 
 
- Promover comportamentos solidários e responsáveis do aluno enquanto consumidor, face ao desenvolvimento 
sustentável e ao bem comum; 
 
- Reconhecer a importância de uma alimentação saudável como comportamento que condiciona a sua própria saúde e a 
saúde das comunidades; 
 
- Assumir a atitude do voluntariado e o valor da solidariedade. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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3.º CICLO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 481 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 483 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 485 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 487 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 490 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 493 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 496 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 499 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 502 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 504 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 507 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 510 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ALEMÃO – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 512 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ALEMÃO – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 515 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ALEMÃO – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 518 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 520 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 522 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 524 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 526 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 528 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 530 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 532 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 533 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 535 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 536 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 538 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 541 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 544 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 547 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 550 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 554 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 556 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 558 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL – 7.º/8.º/9.º ANOS  DE ESCOLARIDADE 560 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 562 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 564 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 566 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 7.º ANO DE ESCOLARIDADE 568 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 8.º ANO DE ESCOLARIDADE 570 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE 572 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –7.º ANO DE ESCOLARIDADE 573 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –8.º ANO DE ESCOLARIDADE 575 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –9.º ANO DE ESCOLARIDADE 577 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 15% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler, em suportes variados, em silêncio ou em voz alta, textos de diferentes géneros (narrativo, expositivo, 
poético, dramático e argumentativo).  
Ler, de forma expressiva, textos de diversas tipologias.  
Interpretar textos diversos, identificando tema, ideias-chave, pontos de vista, universos de referência, factos 
e opiniões.  
Explicitar o sentido global do texto e a respetiva intenção comunicativa, fazendo inferências.  
Identificar tema, ideias estruturantes, pontos de vista e relações intra e intertextuais.  
Reconhecer a estrutura do texto, explorando a expressividade de alguns recursos (metáfora, antítese, 
anáfora, onomatopeia, personificação, comparação, enumeração, pleonasmo, hipérbole, repetição, 
enumeração).  
Comentar, de forma fundamentada, pontos de vista/expressões textuais e idiomáticas, a partir dos textos 
lidos.  
Ler e interpretar textos literários de géneros diversos, reconhecendo o seu valor cultural.  
Ler catorze poemas de autores do século XX, os contos «Ladino», de Miguel Torga, e «Mestre Finezas», de 
Manuel da Fonseca, as narrativas O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen, e História 
de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda, e o texto dramático Leandro, Rei da Helíria, 
de Alice Vieira.  
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes 
textos.  
Identificar marcas formais dos textos narrativo, poético e dramático.  
Avaliar criticamente textos lidos e ouvidos.  
Ler, por iniciativa e gosto pessoal, textos com alguma extensão e complexidade.  
 
ESCRITA 
Planificar, redigir e rever diferentes tipologias de texto com diferentes graus de formalidade.  
Dominar os diferentes géneros textuais (resumo, síntese, exposição, opinião, apreciação crítica, narrativo, 
descritivo, biografia, retrato, autorretrato, entrevista, relatório, carta e comentários).  
Escrever um texto com diferentes intencionalidades, com propriedade vocabular, respeitando os princípios 
de progressão, coerência e coesão.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 
 

GRAMÁTICA 
Conhecer a conjugação de verbos em todos os tempos e modos, simples e compostos.  
Identificar classes e subclasses das palavras (nomes, adjetivos, determinantes – artigos definidos e 
indefinidos, possessivos e demonstrativos, relativo, indefinidos, interrogativos – quantificadores, 
preposições, pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos, advérbios e 
verbos principal, auxiliar e copulativo).  
Identificar as funções sintáticas principais (sujeito simples, composto e nulo, vocativo, predicado, 
complementos direto, indireto, oblíquo e agente da passiva, predicativo do sujeito, modificador e 
modificador do nome).  
Aplicar regras do pronome pessoal átono em frases negativas e com verbos antecedidos de determinados 
pronomes e advérbios, bem como com verbos no futuro e condicional.  
Distinguir coordenação e subordinação.   
Identificar orações subordinadas e explicitar o seu valor: substantiva completiva, adjetivas relativas 
e adverbiais (temporal, causal, condicional e final).  
Distinguir os processos de derivação (afixal e   não-afixal) e de composição (por palavras e por radicais).  
Reconhecer variedade dialetal e a diatópica.  
Reconhecer e justificar o uso dos sinais de pontuação na construção de sentido do texto.  
Utilizar, de modo intencional e consciente, formas linguísticas adequadas à expressão de opinião.  
 
ORALIDADE 
Produzir textos e discursos orais com diferentes intencionalidades, individualmente ou em grupo (exposição 
de um tema e apresentação de pontos de vista/opiniões).  
Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
Compreender textos orais, a partir de inferências e deduções.  
Distinguir informação essencial de acessória.  
Sintetizar e planificar informação.  
Participar, com fluência, correção e naturalidade, em intervenções orais e pequenos debates, respeitando os 
princípios da interação discursiva.  
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 15% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem, 
comentário; texto de opinião.  
Reconhecer a organização discursiva de cartas de apresentação.   
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas.  
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos métodos do trabalho 
científico.  
Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas.  
Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos temas, das 
experiências e dos valores.  
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica.  
Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  
Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto.  
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um texto ou obra.  
Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados.  
Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor.  
   
ESCRITA 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 
argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  
Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando a distribuição de informação por 
parágrafos, a continuidade de sentido, a progressão temática, a coerência e a coesão.  
Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma posição 
sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  
Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais de 
pontuação.  
Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística.  
Utilizar, com critério, as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas de citação.  
 
GRAMÁTICA 
Distinguir quantificador universal e existencial.  
Distinguir conjunção e locução conjuncional subordinativa comparativa, consecutiva, concessiva.  
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases complexas.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto.  
Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de subordinação substantiva.  
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo verbo.  
Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas.  
Analisar relações de sentido entre palavras.  
Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social. Empregar formas linguísticas 
adequadas à expressão de opinião e à assunção de compromissos.  
 
ORALIDADE 
Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, exposição e debate) 
e o objetivo comunicativo.   
 Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos.  
Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas.   
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.   
Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de debate de diversos 
pontos de vista.   
Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e não verbais.  
Avaliar discursos orais com base em critérios definidos em grupo.   
 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 40% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 15% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica e comentário.   
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
 Explicitar o sentido global de um texto.  
 Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.   
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).   
Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.   
Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos textos lidos.  
Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação.  
Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: comentário, crítica, artigo de opinião.  
Elaborar resumos (para finalidades diversificadas).  
Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e 
a Web, incorporando seleção de informação e estruturação do texto de acordo com o género e a finalidade.   
Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de 
texto.   
Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico para gerar 
originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.   
Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto dos sinais de 
pontuação.   
Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.   
Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de acordo com 
normas específicas. 
Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, de Luís de Camões, 
um auto de Gil Vicente, narrativas e poemas.  
Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da obra em estudo.  
Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos.  
Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos.   
Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por livros e autores em função de leituras 
realizadas.   
Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.   
Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o percurso individual enquanto leitor (obras 
escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).  
   
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos de diversos géneros e finalidades (síntese, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e texto expositivo-argumentativo).  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Escrever textos de diferentes géneros e finalidades, com riqueza vocabular, respeitando as marcas do género 
e assegurando a coerência e a coesão textuais.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
  
 
GRAMÁTICA 
Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão (aférese, síncope e 
apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese).   
Identificar arcaísmos e neologismos.   
Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza diacrónica.   
Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.   
Analisar frases simples e complexas para: identificação de constituintes; identificação de funções sintáticas, 
divisão e classificação de orações.  
Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.  
Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.   
Explicar relações semânticas entre palavras.   
Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e apreciativos).   
Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com respeito pelo princípio 
da cooperação.  
 
ORALIDADE   
Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, exposição e debate) 
e o objetivo comunicativo.   
 Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos.  
 Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas.   
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.   
Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de debate de diversos 
pontos de vista.   
Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e não verbais.  
Avaliar discursos orais com base em critérios definidos em grupo.   
 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura  
   Reading – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral  

Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor; identificar o conteúdo 
principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a sequência do discurso assim 
como informações específicas.  

Compreensão escrita  

Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domińio intercultural; 
identificar informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas; ler 
pequenos textos adaptados de leitura extensiva.  

Interação oral  

Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsiv́eis; iniciar, manter ou 
terminar uma conversa breve.  

Interação escrita  

Interagir de forma simples, completando formulários, mensagens e textos curtos.  

Produção oral  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falar sobre os temas explorados: atividades escolares e de lazer, situações 
quotidianas, serviços, planos para o futuro, hábitos e rotinas; comparar tipos de 
habitação, eventos escolares e festividades; descrever imagens, locais, atividades 
e acontecimentos.  

Produção escrita  

Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com encadeamento 
lógico; descrever planos para o futuro.  

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e identidade; estabelecer 
comparações entre as suas vivências e as dos outros; falar sobre atividades de 
lazer do seu meio cultural por oposição a outras culturas, incluindo a anglo-
saxónica; reconhecer, compreender e explicar exemplos concretos de atitudes de 
tolerância e respeito intercultural.  

Comunicar eficazmente em contexto  

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, 
realização e avaliação das atividades comunicativas e escolher a mais 
apropriada; preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança 
e criatividade, à turma e/ou a outros elementos da comunidade educativa; 
responder com segurança e certeza a perguntas colocadas; participar em 
atividades de pares e grupos, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro; pedir e dar informações; planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando possíveis diferenças e 
discordâncias.  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, 
revelando capacidade para se colocar na posição do outro; planear, organizar e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas e 
responsabilidades.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; pedir e dar 
informações por email; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno; participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações 
informáticas online.  

Pensar criticamente  

Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de modo a realizar novas 
aprendizagens; ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente 
sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões, associando 
aprendizagens novas a anteriores.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto  

Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e quotidiana; participar em atividades 
diferenciadas e de natureza diversa; desenvolver a literacia em língua inglesa, 
lendo diferentes tipos de textos e adaptações de leitura extensiva; desenvolver e 
participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais e 
desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, registando as 
suas aquisições e dificuldades linguísticas; selecionar, com o apoio do professor, 
estratégias de aprendizagem eficazes para superar estas dificuldades e 
consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e monolingues (online 
e em suporte de papel); utilizar conhecimentos prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para fazer previsões de sentido e comunicar de forma 
simples; participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar 
atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos 
mesmos; reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem; realizar atividades 
simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e grelhas 
de progressão.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) Técnicas e 
instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Compreender diferentes tipos de texto áudio e audiovisual (diálogos curtos e 
extensos, conversas telefónicas, programas de rádio, documentários, relatos de 
viagem, entrevistas, anúncios publicitários, histórias, etc.).  
Selecionar informação detalhada. Identificar atitudes, opiniões, sentimentos, 
intensões e assuntos do falante.  
Completar frases de acordo com a informação fornecida.  
Acompanhar conversas sobre assuntos variados e da atualidade. 
 
 
Leitura 
Ler e interpretar textos formais e informais, de diferentes graus de complexidade 
(textos científicos, jornalísticos e publicitários, excertos de romances históricos, 
policiais, contos, biografias, artigos de opinião, etc.).  
Ler textos de leitura extensiva.  
Identificar a intenção comunicativa de diferentes tipos de texto. Identificar 
diferentes referências linguísticas, de acordo com a lógica do texto (pronomes, 
nomes próprios, datas, exemplos, etc).  
Utilizar diferentes estratégias de leitura (skimming e scanning).  
Reconhecer e utilizar um leque variado de estruturas lexicais e gramaticais 
simples e complexas. Reconhecer sinonímia, paráfrase e expressões idiomáticas. 
 
Escrita/ Léxico e Gramática 
Demonstrar um bom domínio de formas gramaticais simples e complexas, não 
cometendo erros impeditivos da comunicação.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consciencializar-se do funcionamento da língua e dos diferentes registos de 
língua.  
Redigir um texto de opinião, em 140 a 190 palavras, apresentando argumentos 
acerca de uma afirmação fornecida. 
Redigir uma história, de acordo com o título fornecido, ou um artigo/ crítica, para 
um jornal ou revista ou uma carta/ email, sobre o quotidiano, em 140 a 190 
palavras. 
 
Produção e Interação oral 
Compreender e interagir acerca do que lhe é dirigido oralmente. 
Descrever, comparar e expressar opiniões sobre situações/imagens. 
Sugerir, especular e avaliar acerca de situações reais e/ou imaginárias.  
Mostrar concordância/discordância e emitir opiniões relativamente a assuntos 
da atualidade.  
Argumentar a favor e/ou contra uma ideia, para chegar a um consenso através 
da negociação.  
Exprimir-se sobre o seu quotidiano, gostos e ambições, de forma pormenorizada.  
Iniciar, responder e desenvolver e concluir diálogos sobre temas da atualidade. 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer alguns aspetos culturais de vários países de expressão inglesa; 
conhecer e descrever temas da atualidade; identificar problemas ambientais e 
soluções possíveis; descrever, de forma sumária, tradições do seu meio cultural; 
reconhecer a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos.  
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando 
questionado diretamente; exprimir situações hipotéticas; preparar, repetir e 
memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à turma e/ou 
outros elementos da comunidade educativa; responder com segurança a 
perguntas colocadas, revelando uma opinião crítica devidamente fundamentada; 
reagir a sentimentos e atitudes do interlocutor.  
 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, 
revelando capacidade para se colocar na posição do outro; pedir e dar 
informações e sugestões de modo a analisar um problema sob perspetivas novas 
e expressar a sua opinião; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares 
ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas e responsabilidades. 
 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 
vezes, ... 
Adequa, 
poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; pedir e dar 
informações por email; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se aplicam ao contexto e experiências do quotidiano do 
aluno; participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações 
informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Desenvolver a autonomia e a perseverança de forma a demonstrar atitudes mais 
tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes; ouvir ativamente, 
compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, justificando as 
suas conclusões, associando as novas aprendizagens às anteriores.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em 
contexto  
Pesquisar para obter ideias novas; reinterpretar ideias existentes de modo a criar 
produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana, com impacto nos seus 
pares; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos publicitários, 
informativos e textos de leitura extensiva; desenvolver e participar em projetos 
e atividades interdisciplinares.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo 
de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; 
desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, registando e 
selecionando estratégias de aprendizagem eficazes para superar essas 
dificuldades e consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e 
monolingues (online e em suporte papel); utilizar conhecimentos prévios de 
língua e a sua experiência pessoal para fazer previsões de sentido e comunicar 
de acordo com o seu nível de ensino; participar numa reflexão e discussão no 
final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de 
aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 20% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Compreender diferentes tipos de texto áudio e audiovisual (diálogos curtos e 
extensos, conversas telefónicas, programas de rádio, documentários, relatos de 
viagem, entrevistas, anúncios publicitários, histórias, etc.).  
Selecionar informação detalhada. Identificar atitudes, opiniões, sentimentos, 
intenções e assuntos do falante.  
Completar frases de acordo com a informação fornecida.  
Acompanhar conversas sobre assuntos variados e da atualidade. 
 
 
Leitura 
Ler e interpretar textos formais e informais, de diferentes graus de complexidade 
(textos científicos, jornalísticos e publicitários, excertos de romances históricos, 
policiais, contos, biografias, artigos de opinião, etc.).  
Ler textos de leitura extensiva. Identificar a intenção comunicativa de diferentes 
tipos de texto. Identificar diferentes referências linguísticas, de acordo com a 
lógica do texto (pronomes, nomes próprios, datas, exemplos, etc).  
Utilizar diferentes estratégias de leitura (skimming e scanning ).  
Reconhecer e utilizar um leque variado de estruturas lexicais e gramaticais 
simples e complexas. Reconhecer sinonímia, paráfrase e expressões idiomáticas. 
 
Escrita/ Léxico e Gramática 
Demonstrar um bom domínio de formas gramaticais simples e complexas, não 
cometendo erros impeditivos da comunicação.  
Consciencializar-se do funcionamento da língua e dos diferentes registos de 
língua.  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redigir um texto de opinião, em 140 a 190 palavras, apresentando argumentos 
acerca de uma afirmação fornecida. 
Redigir uma história, de acordo com o título fornecido, ou um artigo/ crítica, para 
um jornal ou revista ou uma carta/ email, sobre o quotidiano, em 140 a 190 
palavras. 
 
Produção e Interação oral 
Compreender e interagir acerca do que lhe é dirigido oralmente. 
Descrever, comparar e expressar opiniões sobre situações/imagens. 
Sugerir, especular e avaliar acerca de situações reais e/ou imaginárias.  
Mostrar concordância/discordância e emitir opiniões relativamente a assuntos 
da atualidade. Argumentar a favor e/ou contra uma ideia, para chegar a um 
consenso através da negociação. Exprimir-se sobre o seu quotidiano, gostos e 
ambições, de forma pormenorizada. Iniciar, responder a, desenvolver e concluir 
diálogos sobre temas da atualidade. 
 
Reconhecer realidades Interculturais distintas 
Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; conhecer 
universos culturais diversificados; identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural.  
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e ou outros elementos da 
comunidade educativa com os recursos verbais e não verbais necessários, com 
confiança e criatividade; responder com segurança a perguntas, revelando uma 
opinião crítica fundamentada; ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita 
de forma a comunicar, com clareza e correção, sobre assuntos conhecidos; 
interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma coerente.  
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas 
aprendizagens às anteriores; recontar o discurso de outrem; planear, organizar 
e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, minimizando 
possíveis diferenças e discordâncias, demonstrando uma atitude de 
sensibilidade emocional ao usar diferentes graus de formalidade. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto 
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional para escrever 
comentários e mensagens em blogues e redes sociais; escrever ou responder a 
uma carta/email informal/formal; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno, utilizando aplicações informáticas online. 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Pensar criticamente  
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra 
uma ideia; seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar 
a sua opinião sobre os temas estudados, mantendo a integridade e humildade 
pessoal.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e quotidiana que tenham impacto nos seus 
pares; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos diversificados e 
textos de leitura extensiva para expressar a sua opinião; desenvolver e participar 
em projetos e atividades interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Procurar, discutir e selecionar estratégias de aprendizagem individuais que 
melhor se adequem ao seu estilo de aprendizagem, de modo a desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem do Inglês; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, tendo 
consciência do seu nível de empenho e motivação pessoal, registando as suas 
aquisições e dificuldades linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar estas dificuldades e consolidar as aprendizagens; utilizar 
dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções 
e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
 
Compreensão Escrita 
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes 
diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam 
claras e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 
expressões idiomáticas muito correntes. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: 
- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
Produção escrita 
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas 
aulas.    
 
Interação escrita 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-
as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações. 
 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 

 
 
- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). 
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais. 
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em documentos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, 
reportagens, publicidades canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados 
de forma clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, 
horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 
Interação Oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com 
estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 

- trocar ideias e informações; 
- descrever situações, narrar experiências pessoais e  
acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita 
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando 
vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para: 
- pedir e dar informações;  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou  
futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, usando vocabulário muito frequente 
e frases com estruturas gramaticais elementares, pronunciando de forma 
suficientemente clara para: 
- descrever situações, narrar experiências pessoais  
e acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e 
situações variadas, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário 
muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes conetores 
de coordenação e subordinação para: 
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados ou  
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
                   
Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua 
estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das 
diferenças e das semelhanças. 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos  
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de 
aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, 
digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
 
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e 
verbal em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, 
curtas-metragens e filmes, publicações digitais, entre outros) sobre experiências 
e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão Escrita 
Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identificar 
as ideias principais de um texto, selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 
catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 
entre outros) sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 
explícitos e vocabulário frequente. 
 

Interação Oral 
Interagir em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 
convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de 
forma clara, com ritmo e entoação apropriados e usando vocabulário frequente, 
estruturas frásicas diversas com recursos gramaticais adequados para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; 
- trocar opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação escrita 
Preencher formulários e escrever correspondência (120-160 palavras), 
exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; - trocar 
opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados 
previamente, usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e 
recursos gramaticais adequados na construção de uma sequência linear de 
informações para: 
- descrever situações, narrar acontecimentos; 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos em suportes diversos (120-160 palavras), respeitando as 
convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- descrever situações e narrar acontecimentos; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências.    
                   
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa 
e demonstrando abertura e empatia. 
 
Verificar a eficiência das estratégias adotadas na 
planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras 
línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua. 
 
Em função de dificuldades, selecionar estratégias para 
retirar a informação essencial nas tarefas de leitura, 
audição e visionamento de documentos. 
Transferir conhecimentos adquiridos para situações de 
interação e produção oral e escrita na vida real. 

 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções 
e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
 
Compreensão Escrita 
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes 
diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam 
claras e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 
expressões idiomáticas muito correntes. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: 
- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
Produção escrita 
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas 
aulas.    
 
Interação escrita 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-
as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações. 
 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 

 
 
- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). 
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais. 
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em documentos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, 
reportagens, publicidades canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados 
de forma clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, 
horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 
Interação Oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com 
estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 

- trocar ideias e informações; 
- descrever situações, narrar experiências pessoais e  
acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita 
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando 
vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para: 
- pedir e dar informações;  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou  
futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, usando vocabulário muito frequente 
e frases com estruturas gramaticais elementares, pronunciando de forma 
suficientemente clara para: 
- descrever situações, narrar experiências pessoais  
e acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e 
situações variadas, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário 
muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes conetores 
de coordenação e subordinação para: 
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados ou  
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
                   
Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua 
estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das 
diferenças e das semelhanças. 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos  
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de 
aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, 
digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
 
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e 
verbal em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, 
curtas-metragens e filmes, publicações digitais, entre outros) sobre experiências 
e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão Escrita 
Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identificar 
as ideias principais de um texto, selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 
catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 
entre outros) sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 
explícitos e vocabulário frequente. 
 

Interação Oral 
Interagir em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 
convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de 
forma clara, com ritmo e entoação apropriados e usando vocabulário frequente, 
estruturas frásicas diversas com recursos gramaticais adequados para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; 
- trocar opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
Competência 
Estratégica 
 

Interação escrita 
Preencher formulários e escrever correspondência (120-160 palavras), 
exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; - trocar 
opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados 
previamente, usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e 
recursos gramaticais adequados na construção de uma sequência linear de 
informações para: 
- descrever situações, narrar acontecimentos; 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos em suportes diversos (120-160 palavras), respeitando as 
convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- descrever situações e narrar acontecimentos; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências.    
                   
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa 
e demonstrando abertura e empatia. 
 
Verificar a eficiência das estratégias adotadas na 
planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras 
línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua. 
 
Em função de dificuldades, selecionar estratégias para 
retirar a informação essencial nas tarefas de leitura, 
audição e visionamento de documentos. 
Transferir conhecimentos adquiridos para situações de 
interação e produção oral e escrita na vida real. 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ALEMÃO – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão Oral – 20 % Compreensão Escrita – 30% Produção Escrita – 30% Produção Oral – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções 
e discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
 
Compreensão Escrita 
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, 
explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes 
diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam 
claras e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 
expressões idiomáticas muito correntes. 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, 
nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: 
- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
Produção escrita 
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas 
aulas.    
 
Interação escrita 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, 
preferências e opiniões; 
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-
as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação 
para gerar una sequência lógica de informações. 
 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países da língua em aprendizagem e relacioná-los com os 
dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura dos países falantes da língua em aprendizagem mediante produtos e 
experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
 
 

 
 
- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). 
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e 
outros, em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais. 
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e 
de produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ALEMÃO – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em documentos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, 
reportagens, publicidades canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e articulados 
de forma clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita 
em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, 
horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos literários, entre 
outros) sobre o meio envolvente e situações variadas constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 
Interação Oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com 
estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:  

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 

- trocar ideias e informações; 
- descrever situações, narrar experiências pessoais e  
acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita 
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando 
vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para: 
- pedir e dar informações;  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou  
futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, usando vocabulário muito frequente 
e frases com estruturas gramaticais elementares, pronunciando de forma 
suficientemente clara para: 
- descrever situações, narrar experiências pessoais  
e acontecimentos reais ou imaginários, presentes,  
passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferência. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e 
situações variadas, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário 
muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes conetores 
de coordenação e subordinação para: 
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados ou  
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
                   
Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua 
estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das 
diferenças e das semelhanças. 
 
 
 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos  
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de 
aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, 
digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
 
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar. 
 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar 
suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ALEMÃO – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
20 % 

Compreensão escrita  
   30% 

Produção escrita 
 30% 

Produção Oral   
20 % 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Identificar as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e 
verbal em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, 
curtas-metragens e filmes, publicações digitais, entre outros) sobre experiências 
e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão Escrita 
Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identificar 
as ideias principais de um texto, selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 
catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 
entre outros) sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 
explícitos e vocabulário frequente. 
 

Interação Oral 
Interagir em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 
convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de 
forma clara, com ritmo e entoação apropriados e usando vocabulário frequente, 
estruturas frásicas diversas com recursos gramaticais adequados para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; 
- trocar opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
 
 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interação escrita 
Preencher formulários e escrever correspondência (120-160 palavras), 
exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- pedir e dar informações e explicações sobre bens e serviços, formular queixas; 
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações; - trocar 
opiniões, gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Oral 
Exprimir-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados 
previamente, usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e 
recursos gramaticais adequados na construção de uma sequência linear de 
informações para: 
- descrever situações, narrar acontecimentos; 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências. 
 
Produção Escrita 
Redigir textos em suportes diversos (120-160 palavras), respeitando as 
convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados para construir textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para: 
- expor informações, opiniões e explicações; 
- descrever situações e narrar acontecimentos; 
- exprimir gostos e preferências sobre experiências e vivências.    
                   
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa 
e demonstrando abertura e empatia. 
 
Verificar a eficiência das estratégias adotadas na 
planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras 
línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua. 
 
Em função de dificuldades, selecionar estratégias para 
retirar a informação essencial nas tarefas de leitura, 
audição e visionamento de documentos. 
Transferir conhecimentos adquiridos para situações de 
interação e produção oral e escrita na vida real. 

 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 25% CHT – 50% CEH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
-Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF)  
-Desenvolver a aquisição e utilização de referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, 
século, ano, era;  
-  Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;   
-  Identificar, diferenciar as tipologias das fontes históricas e a diversidade de informação para a produção do conhecimento 
histórico;   
- Desenvolver a utilização de fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da 
realidade social numa perspetiva crítica;   
- Recolher e selecionar dados de fontes históricas relevantes para a análise de assuntos em estudo;   
- Desenvolver a noção de informação principal e secundária nas fontes e documentos históricos;  
- Desenvolver as técnicas de leitura e recolha de informação de fontes escritas significativas, iconográficas, gráficas;  
- Desenvolver a organização da informação recolhida em fontes históricas de diversos tipos;  
- Elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas;  
- Selecionar informação específica, em fontes ou documentos, relativa a um problema, facto, contexto ou agente histórico;  
- Pesquisar fontes ou documentos históricos para extrair informação relativa a um problema, facto, contexto ou agente 
histórico.  
- Organizar segundo a relação causa-consequência, ordenação cronologicamente e o relacionamento de pares de informação, 
em relação a problemas, factos, contextos ou agentes históricos.  
- Registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas;  
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações.  
  
Compreensão Histórica (CHT)  
- Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas 
históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;   
- Desenvolver a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;   
- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 
consequência;  
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade democrática;   
- Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;   
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda;  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 

Outras Técnicas 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Mobilizar o conhecimento adquirido e aplicá-lo em diferentes contextos históricos sugeridos;  
- Desenvolver a técnica da dedução para a construção de hipóteses simples baseadas em evidências, em relação a um 
acontecimento ou processo histórico;  
- Desenvolver a distinção elementar dos diferentes contextos históricos político, económico, social, militar, religioso, 
artístico;  
- Utilizar a metodologia específica da História para a análise de acontecimentos e processos;  
- Perceber a possibilidade de alternativas de interpretação a um acontecimento, evento ou processo, de forma autónoma;  
- Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo;  
- Analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos de vista, problematizando-os.  
- Colocar questões-chave cuja resposta abranja um acontecimento ou processo histórico específico.  
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações.  
  
  
Comunicação em História (CEH)  
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;   
- Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a 
justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis;   
- Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o desenvolvimento 
das comunidades humanas.   
- Exprimir o valor do património histórico material e imaterial europeu, nacional, regional e local numa perspetiva de 
desenvolvimento da cidadania europeia.  
- Usar meios diversos para expressar as aprendizagens;  
- Mobilizar o discurso explicativo, argumentativo e justificativo na elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados 
históricos;  
- Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios e metodológicos da História;  
- Desenvolver o discurso sobre factos e problematização de ideias, opinião e pensamento crítico, justificado e fundamentado 
nas fontes e documentos, na reflexão e confronto de informações.  
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento de aprendizagens essenciais 
 

... 
demonstra 

sempre 
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sempre ... 
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sempre ... 
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na maior 
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na maior 
parte das 
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maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
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vezes, ... 

 

... 
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vezes, ... 
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poucas 

vezes, ... 
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... não 
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... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 25% CHT – 50% CEH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Desenvolver a aquisição e utilização de referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, 
século, ano, era; 
-  Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;  
-  Identificar, diferenciar as tipologias das fontes históricas e a diversidade de informação para a produção do conhecimento 
histórico;  
- Desenvolver a utilização de fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da 
realidade social numa perspetiva crítica;  
- Recolher e selecionar dados de fontes históricas relevantes para a análise de assuntos em estudo;  
- Desenvolver a noção de informação principal e secundária nas fontes e documentos históricos; 
- Desenvolver as técnicas de leitura e recolha de informação de fontes escritas significativas, iconográficas, gráficas; 
- Desenvolver a organização da informação recolhida em fontes históricas de diversos tipos; 
- Elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas; 
- Selecionar informação específica, em fontes ou documentos, relativa a um problema, facto, contexto ou agente histórico; 
- Pesquisar fontes ou documentos históricos para extrair informação relativa a um problema, facto, contexto ou agente 
histórico. 
- Organizar segundo a relação causa-consequência, ordenação cronologicamente e o relacionamento de pares de informação, 
em relação a problemas, factos, contextos ou agentes históricos. 
- Registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas; 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas 
nas planificações. 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
- Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas 
históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;  
- Desenvolver a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 
consequência; 
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade democrática;  
- Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;  
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda; 

... adquiriu 
plenamente 

... 
 

... adquiriu a 
maioria ... 

 

... adquiriu 
parcialment

e ... 
 

... adquiriu 
poucas ... 

 

... não 
adquiriu ... 

 Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 

Outras Técnicas  
Comunicação 

... comunica 
e/ou 
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sempre ... ,  
... , ... s ... , ...   
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das vezes 
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comunica 
e/ou 
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vezes .. 

. , ... não 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Mobilizar o conhecimento adquirido e aplicá-lo em diferentes contextos históricos sugeridos; 
- Desenvolver a técnica da dedução para a construção de hipóteses simples baseadas em evidências, em relação a um 
acontecimento ou processo histórico; 
- Desenvolver a distinção elementar dos diferentes contextos históricos político, económico, social, militar, religioso, artístico; 
- Utilizar a metodologia específica da História para a análise de acontecimentos e processos; 
- Perceber a possibilidade de alternativas de interpretação a um acontecimento, evento ou processo, de forma autónoma; 
- Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo; 
- Analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos de vista, problematizando-os. 
- Colocar questões-chave cuja resposta abranja um acontecimento ou processo histórico específico. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas 
nas planificações. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;  
- Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a 
justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis;  
- Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o desenvolvimento 
das comunidades humanas.  
- Exprimir o valor do património histórico material e imaterial europeu, nacional, regional e local numa perspetiva de 
desenvolvimento da cidadania europeia. 
- Usar meios diversos para expressar as aprendizagens; 
- Mobilizar o discurso explicativo, argumentativo e justificativo na elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados 
históricos; 
- Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios e metodológicos da História; 
- Desenvolver o discurso sobre factos e problematização de ideias, opinião e pensamento crítico, justificado e fundamentado 
nas fontes e documentos, na reflexão e confronto de informações. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas 
nas planificações. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

TIF – 25% CHT – 50% CEH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
- Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, 
ano, era; 
-  Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;  
-  Identificar, diferenciar as tipologias das fontes históricas e a diversidade de informação para a produção do conhecimento 
histórico;  
- Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da 
realidade social numa perspetiva crítica;  
- Selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos tipos relevantes para a análise de assuntos em estudo;  
- Diferenciar informação principal e secundária nas fontes e documentos históricos; 
- Dominar as técnicas de leitura e recolha de informação de fontes escritas significativas, iconográficas, gráficas; 
- Organizar a informação recolhida em fontes históricas de diversos tipos; 
- Elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas; 
- Selecionar informação específica, em fontes ou documentos, relativa a um problema, facto, contexto ou agente histórico; 
- Pesquisar fontes ou documentos históricos para extrair informação relativa a um problema, facto, contexto ou agente 
histórico. 
- Estruturar segundo a relação causa-consequência, ordenar cronologicamente e relacionar pares de informação, em relação 
a problemas, factos, contextos ou agentes históricos. 
- Registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas; 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações. 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
- Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas 
históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;  
- Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 
consequência; 
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade democrática;  
- Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;  
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda; 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
 
 

Outras Técnicas 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 
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sempre ... 

...  comunica 
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maior parte 
das vezes ... 
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... não 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes contextos históricos, de forma autónoma; 
- Formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou processo histórico, de forma autónoma; 
- Utilizar com propriedade os conceitos operatórios da História para a compreensão dos diferentes contextos: político, 
económico, social, militar, religioso, artístico; 
- Utilizar a metodologia específica da História para a análise de acontecimentos e processos; 
- Propor alternativas de interpretação a um acontecimento, evento ou processo, de forma autónoma; 
- Analisar factos e situações, aprendendo a selecionar elementos ou dados históricos relevantes para o assunto em estudo; 
- Analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos de vista, problematizando-os. 
- Colocar questões-chave cuja resposta abranja um acontecimento ou processo histórico específico. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual;  
- Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a 
justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis;  
- Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o desenvolvimento 
das comunidades humanas.  
- Exprimir o valor do património histórico material e imaterial europeu, nacional, regional e local numa perspetiva de 
desenvolvimento da cidadania europeia. 
- Usar meios diversos para expressar as aprendizagens; 
- Mobilizar com propriedade o discurso explicativo, argumentativo e justificativo na elaboração de opiniões ou análises de 
factos ou dados históricos; 
- Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios e metodológicos da História; 
- Desenvolver sobre factos e problematização de ideias, opinião e pensamento crítico, justificado e fundamentado nas fontes 
e documentos, na reflexão e confronto de informações. 
- Aplicar estas aprendizagens e competências ao desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais exaradas e descritas nas 
planificações. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LCLR – 50% PDIR – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
 
Localizar e Compreender Lugares e Regiões (LCLR) 
- Elaborar esboços da paisagem descrevendo os seus elementos essenciais. 
- Situar exemplos de paisagens no respetivo território a diferentes escalas geográficas, ilustrando com 
diversos tipos de imagens. 
- Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes formas de representação da superfície 
terrestre, utilizando a rosa-dos-ventos. 
- Descrever a localização absoluta de um lugar, usando o sistema de coordenadas geográficas (latitude, 
longitude), em mapas de pequena escala com um sistema de projeção cilíndrica. 
- Distinguir mapas de grande escala de mapas de pequena escala, quanto à dimensão e ao pormenor da 
área representada. 
- Calcular a distância real entre dois lugares, em itinerários definidos, utilizando a escala de um mapa. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender os lugares. 
- Reconhecer o processo de construção europeu. 
- Distinguir clima e estado do tempo, utilizando a observação direta e diferentes recursos digitais. 
- Distinguir elementos de fatores do clima. 
- Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, utilizando representações cartográficas (em suporte papel 
ou digital). 
- Distinguir os diferentes tipos de clima. 
 
 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações entre Fenómenos e Espaços Geográficos (PDIR) 
- Reconhecer diferentes formas de representação do mundo de acordo com a posição geográfica dos 
continentes e com os espaços de vivência dos povos, utilizando diversas projeções cartográficas (em 
suporte papel ou digital). 
- Inferir a relatividade da representação do território, desenhando mapas mentais, a diversas escalas. 
- Reconhecer as características que conferem identidade a um lugar (o bairro, a região e o país onde vive), 
comparando diferentes formas de representação desses lugares. 
- Inferir sobre a distorção do território cartografado em mapas com diferentes sistemas de projeção. 
- Discutir os aspetos mais significativos da inserção de Portugal na União Europeia. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
Comunicação e Participação (CP) 
- Selecionar as formas de representação da superfície terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de 
situações e acontecimentos observáveis a partir de diferentes territórios. 
- Relata características físicas/humanas de algumas regiões do mundo. 
- Selecionar as principais características dos climas e dos biomas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LCLR – 50% PDIR – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
 
 
Localizar e Compreender Lugares e Regiões (LCLR) 
- Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios do Mundo, utilizando mapas de diferentes escalas (em 
suporte papel ou digital). 
- Relacionar a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, utilizando perfis topográficos. 
- Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do mar, utilizando esquemas e imagens. 
- Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos recursos naturais (bacias hidrográficas, litoral),  
utilizando terminologia específica, à escala local e nacional. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica – Web SIG, Google Earth, GPS, Big Data, para localizar, descrever e 
compreender e os fenómenos geográficos. 
- Interpretar mapas temáticos simples (com uma variável), relativos a fenómenos demográficos e culturais, usando o 
título e a legenda. 
- Representar, em mapas a diferentes escalas, variáveis relativas a fenómenos demográficos, usando o título e a 
legenda. 
- Comparar o comportamento de diferentes indicadores demográficos, no tempo e no espaço, enunciando fatores que 
explicam os comportamentos observados. 
- Identificar padrões na distribuição da população e do povoamento, à escala nacional, europeia e mundial, enunciando 
fatores responsáveis por essa distribuição. 
- Identificar padrões na distribuição dos fluxos migratórios, à escala nacional, europeia e mundial, enunciando fatores 
responsáveis por essa distribuição. 
- Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas. 
- Enunciar fatores responsáveis pelos padrões da organização das áreas funcionais da cidade, interpretando plantas 
funcionais. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, descrever e compreender os fenómenos 
sociodemográficos. 
 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações entre Fenómenos e Espaços Geográficos (PDIR) 
- Identificar exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes fidedignas. 
- Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de recursos naturais, exemplificando com casos 
concretos, a diferentes escalas. 
- Discutir os impactes da ação humana na gestão das bacias hidrográficas e do litoral. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores físicos e humanos, utilizando mapas a 
diferentes escalas. 
- Reconhecer aspetos que conferem singularidade a cada região, comparando características culturais, do povoamento 
e das atividades económicas. 
- Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a população e os recursos naturais, em diferentes contextos 
geográficos e económicos, explicando a ação de fatores naturais e humanos. 
- Explicar causas e consequências dos fluxos migratórios, a diferentes escalas. 
- Identificar problemas das áreas urbanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar das populações, aplicando 
questionários. 
 
 
Comunicação e Participação (CP) 
- Selecionar as formas de representação da superfície terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de situações e 
acontecimentos observáveis a partir de diferentes territórios. 
- Selecionar as principais características dos climas e dos biomas 
- Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma gestão sustentável do território, aplicando questionários de 
monitorização dos riscos no meio local, como por exemplo, os dos cursos de água e das áreas do litoral.  
- Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, países ou lugares na gestão de 
recursos hídricos. 
- Apresentar exemplos de soluções para a gestão pacífica e sustentável dos conflitos entre recursos naturais e a 
população. 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para minimizar os impactes ambientais, socioeconómicos 
e culturais da distribuição e evolução da população e do povoamento, a diferentes escalas. 
- Enunciar medidas para fomentar a cooperação entre povos e culturas, que coexistem no mesmo território. 
- Relatar medidas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das populações urbanas, rurais e migrantes. 
- Explicar a importância do diálogo e da cooperação internacional na preservação da diversidade cultural. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LCLR – 50% PDIR – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
Localizar e Compreender Lugares e Regiões (LCLR) 
- Identificar as principais atividades económicas da comunidade local, recorrendo ao trabalho de campo. 
- Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua sustentabilidade (extração mineira, agricultura, 
pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio, serviços e turismo). 
- Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades económicas, a nível mundial, e em Portugal, enunciando 
fatores responsáveis pela sua distribuição. 
- Comparar os diferentes tipos de transporte, quanto às respetivas vantagens e desvantagens. 
Identificar padrões na distribuição de diferentes redes de transporte e telecomunicações, a nível mundial, e em 
Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua distribuição. 
- Determinar a acessibilidade de lugares, simulando redes topológicas simples. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, descrever e compreender as atividades económicas. 
- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento. 
- Interpretar mapas temáticos (com duas ou mais variáveis), relativos ao grau de desenvolvimento dos países, usando 
o título e a legenda. 
- Comparar exemplos de evolução espácio -temporal do grau de desenvolvimento dos países, interpretando gráficos 
dinâmicos. 
- Distinguir formas de medir os níveis de desenvolvimento, evidenciando vantagens e constrangimentos dos índices 
compostos (IDH, IDG, IPM). 
- Comparar informação de Portugal com a de outros países para evidenciar situações de desigualdade demográfica, 
económica e social. 
- Relacionar os níveis de desenvolvimento com os fatores internos e externos que os condicionam. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender contrastes no 
desenvolvimento humano. 
- Elaborar gráficos termopluviométricos, descrevendo o comportamento dos elementos do clima, de estações 
meteorológicas de diferentes países do Mundo. 
- Compreender as características dos diferentes climas da superfície terrestre enumerando os elementos e os fatores 
climáticos que os distinguem. 
- Identificar os fatores de risco de ocorrência de catástrofes naturais, numa determinada região. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender os riscos e as catástrofes 
naturais. 
- Identificar a interferência do Homem no sistema Terra-Ar-Água (poluição atmosférica, smog, chuvas ácidas, efeito de 
estufa, rarefação da camada do ozono, desflorestação, poluição da hidrosfera, degradação do solo, desertificação). 
- Identificar soluções técnico-científicas que contribuam para reduzir o impacte ambiental das atividades humanas (ex.: 
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Desenvolvimento 
pessoal 

rearborização, utilização de produtos biodegradáveis, energias renováveis; 3Rs, etc.) 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender contrastes no 
desenvolvimento sustentável. 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações entre Fenómenos e Espaços Geográficos (PDIR) 
- Descrever exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes fidedignas. 
- Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de recursos naturais, exemplificando com casos 
concretos, a diferentes escalas. 
- Discutir as vantagens e os constrangimentos da utilização dos índices compostos a diferentes escalas. 
- Apresentar situações concretas de desigualdades de desenvolvimento e possíveis formas de as superar. 
- Discutir sucessos e insucessos da ajuda ao desenvolvimento, tendo em consideração as responsabilidades dos países 
doadores e as dos países recetores. 
- Enumerar soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento. 
- Relacionar as condições meteorológicas extremas com os riscos e a ocorrência de catástrofes naturais.  
- Relacionar características do meio com a possibilidade de ocorrência de riscos naturais. 
- Investigar problemas ambientais concretos a nível local, nacional e internacional. 
- Identificar situações concretas de complementaridade e interdependência entre lugares, regiões ou países na 
resolução de problemas ambientais. 
- Apresentar soluções para conciliar o crescimento económico, o desenvolvimento humano e o equilíbrio ambiental.  
- Consciencializar-se para a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais, no sentido de preservar o património 
natural, incrementar a resiliência e fomentar o desenvolvimento sustentável. 
 
Comunicação e Participação (CP) 
- Representar o levantamento funcional das atividades económicas da comunidade local, utilizando diferentes técnicas 
de expressão gráfica e cartografia. 
- Apresentar exemplos para uma distribuição mais equitativa entre a produção e o consumo, a diferentes escalas. 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para a promoção da maior sustentabilidade das atividades 
económicas, a diferentes escalas (local, regional, etc.). 
- Selecionar o modo de transporte mais adequado em função do fim a que se destina e das distâncias (absolutas e 
relativas). 
- Relatar exemplos do impacte da era digital na sociedade. 
- Relatar medidas que promovam a cooperação entre povos e culturas no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 
- Participar e/ou desenvolver campanhas de solidariedade, tendo em vista transformar os cidadãos em participantes 
ativos na proteção dos valores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
- Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, países ou lugares na gestão de 
recursos hídricos e na resposta a catástrofes naturais. 
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização da comunidade para as medidas de prevenção e mitigação 
relacionadas com os riscos naturais. 
- Participar e/ou desenvolver campanhas de sensibilização ambiental tendo em vista transformar os cidadãos em 
participantes ativos na proteção dos valores da paisagem, do património e do ambiente. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 35% GM – 25% ALG – 35% OTD – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
NO 
Identificar, representar e operar com números racionais. 

Aplicar as noções de raiz quadrada e quadrados perfeitos. 

Aplicar as noções de raiz cúbica e cubos perfeitos. 

Reconhecer e operar com potências de base racional e expoente natural. 

Identificar e escrever números em notação científica com expoente natural. 

Ordenar números escritos em notação científica. 

Determinar o valor de expressões algébricas, envolvendo as operações com números racionais, raízes quadradas e cúbicas e 

potências de base racional. 

 
GM 
Aplicar as propriedades de ângulos. 

Conhecer os critérios de igualdade e propriedades dos triângulos. 

Conhecer polígonos regulares e suas propriedades. 

Classificar e construir quadriláteros. 

Conhecer as propriedades dos quadriláteros. 

Calcular a área de figuras, incluindo trapézios e papagaios. 

Identificar e representar figuras semelhantes, incluindo por homotetia. 

Aplicar os critérios de semelhança de triângulos. 

Relacionar perímetros e áreas de figuras semelhantes. 

Aplicar o Teorema de Tales e o seu recíproco. 

 
ALG 
Conhecer a linguagem das equações do 1.º grau a uma incógnita. 

Resolver equações do 1.º grau a uma incógnita parênteses ou denominadores. 

Conhecer a linguagem das funções e formas de representação. 

Resolver problemas envolvendo funções (função constante, função linear, função afim ou função de proporcionalidade 

direta). 

Resolver problemas envolvendo sequências ou sucessões. 

 
OTD 
Organizar e representar dados. 

Determinar e interpretar medidas de localização. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 20% GM – 35% ALG – 40% OTD – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 

NO 
Reconhecer e operar com potências de base racional e expoente inteiro 

Escrever números em notação científica com expoente inteiro 

Ordenar e operar com números escritos em notação científica 

Reconhecer dízimas e representações equivalentes 

Identificar e representar números irracionais e números reais 

Estabelecer relações de ordem em ℝ 

Determinar o valor numérico de expressões algébricas envolvendo as operações com números reais 

Operar com valores exatos ou valores aproximados 

Aprendizagens de NO desenvolvidas no 7.º ano 

 
GM 
Conhecer a decomposição de um triângulo retângulo pela altura referente à hipotenusa  

Aplicar o Teorema de Pitágoras e o seu recíproco 

Conhecer sólidos geométricos e suas propriedades, incluindo a esfera 

Determinar volumes e áreas de superfícies de sólidos 

Identificar segmentos orientados e vetores 

Reconhecer e construir isometrias 

Compor translações e adicionar vetores  

Identificar simetrias  

Aprendizagens de GM desenvolvidas no 7.º ano 

 
ALG 

Conhecer e representar funções afins 

Determinar e interpretar o declive e a ordenada na origem de uma reta não vertical  

Escrever uma equação de uma reta vertical  

Conhecer monómios e polinómios: noção e grau 

Operar com monómios e polinómios 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Aplicar os casos notáveis da multiplicação de binómios  

Conhecer e resolver equações do 2.º grau a uma incógnita 

Conhecer e resolver equações literais 

Conhecer, resolver, classificar e interpretar sistemas de duas equações do 1.º grau a duas incógnitas 

Aprendizagens de ALG desenvolvidas no 7.º ano 

 
OTD 
Distinguir as noções de população e amostra 

Determinar e interpretar medidas de localização   

Determinar e interpretar medidas de dispersão, incluindo a amplitude interquartis  

Construir diagramas de extremos e quartis 

Aprendizagens de OTD desenvolvidas no 7.º ano 

 
 

... 
demonstra 
sempre... 

 
... Seleciona 
sempre ... 

 
... 

Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
...Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

NO – 10% GM – 38 % ALG – 38 % OTD – 14% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
NO 
Estabelecer relações de ordem em IR e suas propriedades 

Operar com números reais 
Identificar, representar e operar com intervalos de números reais 
Avaliar o efeito das operações com valores aproximados 
Aprendizagens de NO desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

GM 
Identificar, conhecer e construir lugares geométricos (mediatriz, bissetriz, circunferência e círculo) 

Conhecer e determinar pontos notáveis de triângulos (circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro) 
Aplicar propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa circunferência 
Conhecer polígonos regulares e suas propriedades 
Conhecer razões trigonométricas de ângulos agudos e aplicar propriedades e relações 
Aplicar noções de paralelismo e perpendicularidade de retas e planos 
Determinar volumes e áreas de superfícies de sólidos 
Aprendizagens de GM desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

ALG 
Reconhecer, interpretar e resolver inequações do 1.º grau, conjunções e disjunções de condições 

Resolver problemas envolvendo situações de proporcionalidade inversa 
Reconhecer, interpretar e resolver equações do 2.º grau 
Conhecer o binómio discriminante 
Reconhecer grandezas inversamente proporcionais 
Resolver problemas envolvendo função de proporcionalidade inversa e funções da família , com  
Reconhecer sequências e regularidades e determinar uma expressão algébrica que as defina (incluindo as de 2.º grau)  
Aprendizagens de ALG desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

OTD 
Conhecer linguagem de probabilidades 

Aplicar a definição de Laplace de probabilidade e propriedades das probabilidades 
Resolver problemas envolvendo experiências compostas 
Interpretar e aplicar a definição frequencista de probabilidade 
Construir e interpretar histogramas 
Aprendizagens de OTD desenvolvidas nos 7.º e 8.º anos 
 

 

 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialmente 

... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
 

... Seleciona 
sempre ... 

 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 15%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 35% CAI (Aplicar e Interpretar) – 35%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização 
de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 
formulados. 
Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas transformações.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza. 
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.   
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA.  
Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
Dinâmica externa da Terra 
Caracterizar a paisagem envolvente da escola (rochas dominantes, relevo), a partir de dados recolhidos no campo. 
Distinguir mineral de rocha. 
Conhecer algumas das propriedades físicas e químicas dos minerais. 
Identificar alguns minerais (biotite, calcite, feldspato, moscovite, olivina, quartzo), em amostras de mão de rochas e de 
minerais. 
Conhecer os principais agentes geológicos externos intervenientes na dinâmica externa da Terra. 
Relacionar a ação de agentes de geodinâmica externa (água, vento e seres vivos) com a modelação de diferentes paisagens, 
privilegiando o contexto português.  
Interpretar modelos que evidenciem a dinâmica de um curso de água (transporte e deposição de materiais), relacionando as 
observações efetuadas com problemáticas locais ou regionais de cariz CTSA.  
Explicar processos envolvidos na formação de rochas sedimentares (sedimentogénese e diagénese) apresentados em 
suportes diversificados (esquemas, figuras, textos). 
Distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas em amostras de mão.   
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
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Comunicação 

... comunica 
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sempre ... 

...  comunica 
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das vezes ... 
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vezes ... 

... não 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Estrutura e dinâmica interna da Terra 
Sistematizar informação sobre a Teoria da Deriva Continental, explicitando os argumentos que a apoiaram e que a 
fragilizaram, tendo em conta o seu contexto histórico. 
Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos, relacionando a idade e o paleomagnetismo das rochas que os constituem 
com a distância ao eixo da dorsal médio-oceânica.  
Reconhecer a importância da Ciência e da Tecnologia para o conhecimento da morfologia e da expansão dos fundos 
oceânicos. 
Distinguir os modelos geoquímico e geofísico da estrutura interna da Terra. 
Inferir a importância das correntes de convecção como “motor” da mobilidade das placas tectónicas.  
Relacionar a expansão e a destruição dos fundos oceânicos com a Teoria da Tectónica de Placas (limites entre placas) e com 
a constância do volume e da massa da Terra.  
Explicar a deformação das rochas (dobras e falhas), tendo em conta o comportamento dos materiais (dúctil e frágil) e o tipo 
de forças a que são sujeitos, relacionando-as com a formação de cadeias montanhosas. 
 
Consequências da dinâmica interna da Terra 
Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em esquemas ou modelos, e estabelecendo as possíveis 
analogias com o contexto real em que os fenómenos acontecem. 
Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as características do magma e o tipo de atividade vulcânica que 
lhes deu origem. 
Distinguir os diferentes materiais vulcânicos. 
Distinguir diferentes manifestações de vulcanismo secundário.  
Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e secundário para as populações locais, bem como os 
contributos da ciência e da tecnologia para a sua previsão e minimização de riscos associados. 
Distinguir rochas magmáticas (granito e basalto) de rochas metamórficas (xistos, mármores e quartzitos), relacionando as 
suas características com a sua génese.  
Identificar aspetos característicos de paisagens magmáticas e metamórficas, relacionando-os com o tipo de rochas presentes 
e as dinâmicas a que foram sujeitas após a sua formação. 
Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, integrando conhecimentos sobre rochas sedimentares, magmáticas e 
metamórficas e relacionando-os com as dinâmicas interna e externa da Terra.  
Identificar os principais grupos de rochas existentes em Portugal em cartas geológicas simplificadas e reconhecer a 
importância do contributo de outras ciências para a compreensão do conhecimento geológico. 
Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude sísmica.  
Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia. 
Interpretar sismogramas e cartas de isossistas nacionais, valorizando o seu papel na identificação do risco sísmico de uma 
região.  
Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante e após um sismo, bem como a importância da ciência e da 
tecnologia na previsão sísmica.  
Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra, tendo em conta os limites das placas tectónicas. 
Relacionar os fenómenos vulcânicos e sísmicos com os métodos diretos e indiretos e com a sua importância para o 
conhecimento da estrutura interna da Terra, explicitando os contributos da ciência e da tecnologia para esse conhecimento. 
 
A Terra conta a sua história 
Identificar as principais etapas da formação de fósseis e estabelecer as possíveis analogias entre as mesmas e o contexto real 
em que os fenómenos acontecem.  
Explicar o contributo do estudo dos fósseis e dos processos de fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra.  
Distinguir tempo histórico de tempo geológico em documentos diversificados, valorizando saberes de outras disciplinas.  
Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa e reconhecer a sua importância para a caracterização 
das principais etapas da história da Terra (eras geológicas). 
 
Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra 
Relacionar algumas características das rochas e a sua ocorrência com a forma como o Homem as utiliza (a partir de dados 
recolhidos no campo, se possível).  
Analisar criticamente a importância da ciência e da tecnologia na exploração sustentável dos recursos litológicos, partindo 
de exemplos teoricamente enquadrados em problemáticas locais, regionais, nacionais ou globais. 
Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas que vivem 
nesse ambiente, partindo de questões problemáticas locais, regionais ou nacionais. 
Explicitar a importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra. 

... 
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sempre 
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sempre ... 
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sempre ... 
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... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 15%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 35% CAI (Aplicar e Interpretar) – 35%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização 
de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 
formulados. 
Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas transformações.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza. 
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.   
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA.  
Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 

Sistema Terra – origem e manutenção da vida 
Identificar a posição da Terra no Sistema Solar. 
Explicar as principais condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida, articulando com 
saberes de outras disciplinas. 
Interpretar gráficos da evolução da temperatura e do dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico. 
Relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera terrestre e o efeito de estufa na Terra. 
Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, identificando as potencialidades dos mesmos na geração da vida na Terra. 
Argumentar sobre algumas teorias da origem da vida na Terra. 
Analisar criticamente o papel das rochas e do solo na existência de vida no meio terrestre e dos subsistemas na manutenção 
da vida. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
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Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Da célula ao ecossistema 
Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos. 
Identificar os principais constituintes das células eucarióticas (animais e vegetais). 
Identificar os principais constituintes das células procarióticas. 
Distinguir células eucarióticas de células procarióticas em observações microscópicas. 
Identificar organismos unicelulares e organismos pluricelulares, com base em observações microscópicas. 
Descrever os níveis de organização biológica dos seres vivos.   
 

Estrutura e funcionamento dos ecossistemas 
Apresentar uma definição de ecossistema. 
Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos ecossistemas. 
Caracterizar um ecossistema na zona envolvente da escola (níveis de organização biológica, biodiversidade) a partir de 
dados recolhidos no campo. 
Relacionar os fatores abióticos – luz e temperatura – com a sua influência nos ecossistemas. 
Relacionar os fatores abióticos – água e solo – com a sua influência nos ecossistemas. 
Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos a vários fatores, articulando com saberes de outras disciplinas. 
Distinguir os conceitos de variável dependente, variável independente, grupo controlo e fator limitante. 
Interpretar a influência de alguns fatores abióticos nos ecossistemas, em geral, e aplicá-la em exemplos da região envolvente 
da escola. 
Distinguir interações intraespecíficas de interações interespecíficas. 
Explicitar diferentes tipos de relações bióticas. 
Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais decorrentes de relações bióticas, avaliando as suas consequências 
nos ecossistemas. 
 

Fluxos de energia e ciclos de matéria 
Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres predominantes na região envolvente da escola, indicando 
formas de transferência de energia e de matéria. 
Interpretar cadeias tróficas, partindo de diferentes exemplos de teias alimentares. 
Reconhecer a existência de seres vivos autotróficos e heterotróficos ocupando diferentes níveis tróficos nos ecossistemas. 
Analisar criticamente exemplos de impactes da ação humana que condicionem as teias alimentares, discutindo medidas de 
minimização dos mesmos nos ecossistemas. 
Reconhecer que a energia flui no ecossistema. 
Reconhecer que a matéria circula no ecossistema. 
Explicar o modo como as atividades dos seres vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) interferem nos ciclos de matéria 
e promovem a sua reciclagem nos ecossistemas. 
Compreender a importância dos decompositores nos ciclos da matéria. 
Interpretar as principais fases dos ciclos da água, do carbono e do oxigénio, com base em informação diversificada (notícias, 
esquemas, gráficos, imagens) e valorizando saberes de outras disciplinas. 
Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca do modo como a ação humana pode interferir nos ciclos 
de matéria e afetar os ecossistemas. 
 

Evolução dos ecossistemas 
Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica em documentos diversificados sobre sucessões ecológicas primárias e 
secundárias. 
Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, justificando a importância do equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas e do modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. 
Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as necessidades humanas, bem como a 
importância da ciência e da tecnologia na sua conservação. 
Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem antrópica, identificando as causas das principais catástrofes 
de origem antrópica e valorizando saberes de outras disciplinas. 
Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas podem afetar os ecossistemas. 
Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos ecossistemas, partindo de problemáticas locais ou regionais e 
analisando criticamente os resultados obtidos. 
Discutir medidas que diminuam os impactes das catástrofes de origem natural e de origem antrópica nos ecossistemas, em 
geral, e nos ecossistemas da zona envolvente da escola, em particular. 
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Recursos Naturais: exploração e transformação 
Apresentar uma definição de recurso natural. 
Reconhecer a importância dos recursos naturais para a evolução da sociedade. 
Distinguir recursos renováveis de recursos não renováveis. 
Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos. 
Caracterizar diferentes formas de exploração dos recursos naturais, indicando as principais transformações dos recursos 
naturais. 
Discutir os impactes da exploração/transformação dos recursos naturais e propor medidas de redução dos mesmos e de 
promoção da sua sustentabilidade. 
Compreender a importância da gestão sustentável dos recursos. 
Proteção e conservação da Natureza 
Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a conservação da Natureza. 
Sistematizar informação relativa a Áreas Protegidas em Portugal e no mundo, explicitando medidas de proteção e de 
conservação das mesmas. 
Identificar algumas associações e organismos públicos de proteção e conservação da Natureza existentes em Portugal.  
Distinguir os diversos tipos de resíduos. 
Explicar a importância da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos e propor medidas de redução de riscos 
e de minimização de danos na contaminação da água procedente da ação humana. 
Relacionar a gestão de resíduos e da água com a promoção de um desenvolvimento sustentável. 
Compreender a importância das ETARs para o tratamento de águas residuais. 
 

Riscos e benefícios das inovações científicas e tecnológicas 
Analisar criticamente os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de desenvolvimento científico e tecnológico no 
desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida das populações humanas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 15%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 35% CAI (Aplicar e Interpretar) – 35%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando a utilização 
de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar responder a problemas 
formulados. 
Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, de sistemas e das suas transformações.  
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais e/ou históricos, que documentam a sua natureza. 
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos.   
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA.  
Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em Ciências Naturais 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR TEMAS  
 
Saúde individual e comunitária 
Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde.  
 
Estratégias de promoção de saúde 
Caracterizar as principais doenças provocadas pela ação de agentes patogénicos mais frequentes. 
Relacionar as consequências do uso indevido de antibióticos com o aumento da resistência bacteriana. 
Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não transmissíveis, indicando a prevalência dos fatores de risco 
associados.  
Interpretar informação sobre os determinantes do nível de saúde individual e comunitária, analisando a sua importância na 
qualidade de vida de uma população. 
Explicar o modo como as "culturas de risco" podem condicionar as medidas de capacitação das pessoas, pondo em causa a 
promoção da saúde.  
Analisar criticamente estratégias de atuação na promoção da saúde individual, familiar e comunitária, partindo de questões 
enquadradas em problemáticas locais, regionais ou nacionais. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Níveis estruturais do corpo humano 
Caracterizar o organismo humano como sistema aberto, identificando os seus níveis de organização biológica, as direções 
anatómicas e as cavidades, discutindo o contributo da ciência e da tecnologia para esse conhecimento.  
Relacionar os elementos químicos mais abundantes no corpo humano com as funções desempenhadas. 
 
Transmissão da vida – sistema reprodutor 
Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores humanos com as funções desempenhadas, e explicar, sumariamente, os 
processos da espermatogénese e da oogénese. 
Caracterizar a coordenação ovárica e uterina, identificando o período fértil num ciclo menstrual. 
Distinguir as células reprodutoras humanas, a nível morfológico e a nível fisiológico, e o processo de fecundação do processo 
de nidação.  
Discutir questões relacionadas com o aleitamento materno e outras alternativas. 
Discutir o papel da ciência e da tecnologia na identificação de infeções sexualmente transmissíveis e o contributo do cidadão 
na implementação de medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema reprodutor. 
Analisar criticamente as vantagens e as desvantagens dos diferentes métodos contracetivos. 
 
Conhecimento genético 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na evolução do conhecimento genético e das suas aplicações na sociedade e 
interpretar informação relativa a estruturas celulares portadoras de material genético.  
Explicar a relação entre os fatores hereditários, a informação genética e o modo como a reprodução sexuada condiciona a 
diversidade intraespecífica e a evolução das populações. 
 
Alimentação e sistema digestivo 
Distinguir alimento de nutriente e nutriente orgânico de inorgânico, indicando as suas funções no organismo e identificando 
alguns nutrientes em alimentos.  
Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, flúor, iodo) com os seus efeitos no organismo.  
Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares - anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar - podem 
afetar o organismo humano. 
Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de doenças da contemporaneidade, reconhecendo a importância da 
dieta mediterrânica na promoção da saúde. 
Caracterizar as etapas da nutrição, explicitando a função do sistema digestivo e a sua relação com o metabolismo celular.  
Relacionar os órgãos do sistema digestivo e as respetivas glândulas anexas com as funções desempenhadas, explicitando as 
transformações físicas e químicas da digestão.  
Explicar a importância do microbiota humano, indicando medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema 
digestivo. 
 
Sistema cardiovascular e linfático 
Identificar os constituintes do sangue em preparações definitivas, relacionando-os com a função que desempenham no 
organismo.  
Analisar possíveis causas de desvios dos resultados de análises sanguíneas relativamente aos valores de referência. 
Relacionar o modo de atuação dos leucócitos com a função que desempenham no sistema imunitário. 
Identificar a morfologia e a anatomia do coração de um mamífero, explicitando os seus principais constituintes e as 
respetivas funções.  
Relacionar os constituintes do sistema cardiovascular com o ciclo cardíaco.  
Caracterizar a variação da frequência cardíaca e da pressão arterial em algumas atividades do dia a dia, articulando com 
saberes de outras disciplinas. 
Relacionar a estrutura dos vasos sanguíneos com as suas funções e comparar as características do sangue venoso e do 
sangue arterial na circulação sistémica e na circulação pulmonar.  
Identificar as principais doenças do sistema cardiovascular, inferindo contributos da ciência e da tecnologia para a 
minimização das referidas doenças e explicitando a importância da implementação de medidas que contribuam para o seu 
bom funcionamento. 
Distinguir os diferentes tipos de linfa, explicitando a sua função e a importância dos gânglios linfáticos, bem como a 
necessidade de efetivar medidas que contribuam para o bom funcionamento do sistema linfático. 
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Sistema respiratório 
Identificar os principais constituintes do sistema respiratório de um mamífero e as respetivas funções. 
Distinguir respiração externa de respiração interna e descrever as alterações morfológicas ocorridas durante a ventilação 
pulmonar.  
Comparar a hematose alveolar com a hematose tecidular e reconhecer a sua importância no organismo.  
Discutir os efeitos do ambiente e dos estilos de vida no equilíbrio do sistema respiratório e na minimização da ocorrência de 
doenças, destacando as consequências da exposição ao fumo ambiental do tabaco e indicando medidas que contribuam para 
o seu bom funcionamento. 
 
Suporte Básico de Vida 
Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no aumento da taxa de sobrevivência em paragem cardiovascular. 
Efetuar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com base na abordagem inicial do ABC (airway, breathing and circulation). 
Implementar procedimentos do alarme em caso de emergência e executar procedimentos de suporte básico de vida (adulto 
e pediátrico), seguindo os algoritmos do European Resuscitation Council.  
Simular medidas de socorro à obstrução grave e ligeira da via aérea e demonstrar a posição lateral de segurança. 
 
Função Excretora 
Relacionar os constituintes do sistema urinário com a função que desempenham e caracterizar a anatomia e a morfologia do 
rim de um mamífero, explicitando as funções desempenhadas pelos seus constituintes.  
Relacionar as características da unidade funcional do rim com o processo de formação da urina, identificando alguns fatores 
que condicionam a sua formação.  
Caracterizar as funções da pele, explicitando medidas que podem contribuir para a eficácia da sua função excretora. 
Discutir a importância da ciência e da tecnologia na minimização de problemas da função renal e o contributo do cidadão na 
efetivação de medidas que contribuam para a eficiência da função excretora. 
 
Sistema nervoso e hormonal 
Identificar os constituintes e as funções do sistema nervoso central e periférico e relacionar a constituição do neurónio com 
o modo como ocorre a transmissão do impulso nervoso.  
Distinguir ato voluntário de ato reflexo, relacionando-os com o papel do sistema nervoso na regulação homeostática. 
Discutir o contributo da ciência e da tecnologia na identificação de doenças do sistema nervoso e o contributo do cidadão na 
efetivação de medidas que contribuam para o seu bom funcionamento.  
Distinguir glândulas de hormonas e de células-alvo, identificando algumas glândulas endócrinas (hipófise, hipotálamo, 
pâncreas/ilhéus de Langerhans, ovário, placenta, suprarrenal, testículo, tiroide) e as principais hormonas por elas 
produzidas.  
Explicar a importância do sistema neuro-hormonal no organismo e o contributo da ciência e da tecnologia na identificação 
de doenças associadas, discutindo medidas que podem contribuir para o seu bom funcionamento. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Materiais – 50% Energia – 20% Espaço – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Nível 8 e 9 Nível 6 e 7 Nível 3 a 5 Nível 1 e 2 

Conhecimento 

Materiais 
 

• Constituição do mundo material 
Distinguir materiais e agrupá-los com base em propriedades comuns, através de uma atividade prática. 
Concluir que os materiais são recursos limitados e que é necessário usá-los bem, reutilizando-os e reciclando-os, numa 
perspetiva interdisciplinar. 
 

• Substâncias e misturas 
Inferir que a maior parte dos materiais são misturas de substâncias, recorrendo à análise de rótulos de diferentes materiais. 
Distinguir, através de um trabalho laboratorial, misturas homogéneas e heterogéneas e substâncias miscíveis e imiscíveis. 
Classificar materiais como substâncias ou misturas, misturas homogéneas ou misturas heterogéneas, a partir de informação 
selecionada. 
Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, diluída e saturada, recorrendo a 
exemplos. 
Caracterizar qualitativamente uma solução e determinar a sua concentração em massa. 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, relacionando as grandezas concentração em massa, massa de soluto e 
volume da solução. 
Identificar material e equipamento de laboratório mais comum, regras gerais de segurança e interpretar sinalização de 
segurança em laboratórios. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração em massa, a partir de um soluto sólido, 
selecionando o material de laboratório, as operações a executar, reconhecendo as regras e sinalética de segurança necessárias 
e comunicando os resultados. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas por diluição a partir de uma solução mais concentrada. 
 

• Transformações físicas e químicas 
Distinguir transformações físicas de químicas, através de exemplos. 
Aplicar os conceitos de fusão/solidificação, ebulição/condensação e evaporação na interpretação de situações do dia a dia e 
do ciclo da água, numa perspetiva interdisciplinar. 
Identificar, laboratorialmente e no dia a dia, transformações químicas através da junção de substâncias, por ação mecânica, 
do calor, da luz, e da eletricidade. 
Distinguir, experimentalmente e a partir de informação selecionada, reagentes e produtos da reação e designar uma 
transformação química por reação química, representando-a por “equações” de palavras. 
Justificar, a partir de informação selecionada, a importância da síntese química na produção de novos e melhores materiais, 
de uma forma mais económica e ecológica. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

• Propriedades físicas e químicas 
Reconhecer que (a uma dada pressão) a fusão e a ebulição de uma substância ocorrem a uma temperatura bem definida. 
Construir e interpretar tabelas e gráficos temperatura-tempo, identificando temperaturas de fusão e de ebulição de 
substâncias e concluindo sobre os estados físicos a uma dada temperatura. 
Relacionar o ponto de ebulição com a volatilidade das substâncias. 
Compreender o conceito de massa volúmica e efetuar cálculos com base na sua definição. 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, relacionando as grandezas massa volúmica, massa e volume da 
substância, recorrendo à conversão de unidades. 
Determinar, laboratorialmente, massas volúmicas de materiais sólidos (regulares e irregulares) e líquidos usando técnicas 
básicas. 
Constatar, recorrendo a valores tabelados, que o grau de pureza de uma substância pode ser aferido através dos pontos de 
fusão e de ebulição ou da massa volúmica. 
Executar, laboratorialmente, testes químicos simples para detetar água, amido, glicose, dióxido de carbono e oxigénio. 
Justificar, a partir de informação selecionada, a importância das propriedades físico-químicas na análise química e na 
qualidade de vida. 
 

• Separação das substâncias de uma mistura 
Identificar técnicas para separar componentes de misturas homogéneas e heterogéneas e efetuar a separação usando 
técnicas laboratoriais básicas, selecionando o material necessário e comunicando os resultados. 
Pesquisar a aplicação de técnicas de separação necessárias no tratamento de águas para consumo e de efluentes e a sua 
importância para o equilíbrio dos ecossistemas e qualidade de vida, comunicando as conclusões. 
 

Energia 
 

• Fontes de energia e transferências de energia 
Identificar, em situações concretas, sistemas que são fontes ou recetores de energia, indicando o sentido de transferência da 
energia e concluindo que a energia se mantém na globalidade. 
Indicar a unidade SI de energia e fazer conversão de unidades (joule, quilojoule, caloria e quilocaloria). 
Identificar diversos processos de transferência de energia (condução, convecção e radiação) no dia a dia, justificando 
escolhas que promovam uma utilização racional da energia. 
Distinguir fontes de energia renováveis de não renováveis e argumentar sobre as vantagens e desvantagens da sua utilização 
e as respetivas consequências na sustentabilidade da Terra, numa perspetiva interdisciplinar 
Distinguir e interpretar o conceito de temperatura e calor, relacionando-os através de exemplos. 
Definir e identificar situações de equilíbrio térmico. 
Associar a condutividade térmica dos materiais à rapidez com que a energia é transferida e identificar bons e maus 
condutores térmicos. 
Justificar a partir de informação selecionada, critérios usados na construção de uma casa que maximizem o aproveitamento 
de energia recebida e minimizem a energia transferida para o exterior. 
 

Espaço 
 

• Universo e distâncias no Universo 
Descrever a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no Universo, construindo diagramas/mapas, através da 
recolha e sistematização de informação em fontes diversas. 
Identificar as constelações visíveis nos dois hemisférios e compreender a importância da Estrela Polar na orientação no 
hemisfério Norte. 
Explicar o papel da observação e dos instrumentos utilizados na evolução histórica do conhecimento do Universo, através de 
pesquisa e seleção de informação. 
Estabelecer relações entre as estruturas do Universo através da recolha de informação em fontes diversas e apresentar as 
conclusões. 
Descrever a origem e evolução do Universo com base na teoria do Big Bang. 
Indicar o significado de unidade astronómica (ua) e interpretar o significado de ano-luz (a.l.). 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, utilizando as unidades de distância adequadas às várias escalas do 
Universo, designadamente ua e a.l., recorrendo à notação científica e às unidades SI. 
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• Sistema Solar 
Localizar a Terra no sistema solar. 
Indicar que as órbitas dos planetas do sistema solar são aproximadamente esféricas, ordenar os planetas de acordo com a 
sua distância ao Sol e 546plica546ica-los quanto à sua constituição e localização relativa. 
Interpretar informação sobre planetas do sistema solar (em tabelas, gráficos, textos, etc.) identificando semelhanças e 
diferenças (constituição, localização, períodos de translação e rotação). 
Compreender o que faz da Terra um planeta com vida, numa perspetiva interdisciplinar. 
Relacionar os períodos de translação dos planetas com a distância ao Sol. 
Construir modelos do sistema solar, usando escalas adequadas e apresentando as vantagens e as limitações desses modelos. 
 

• A Terra, a Lua e as forças gravíticas  
Interpretar fenómenos que ocorrem na Terra como resultado dos movimentos no sistema Sol-Terra-Lua: sucessão dos dias e 
das noites, estações do ano, fases da Lua e eclipses. 
Identificar a Lua como o nosso único satélite natural, indicar o seu período de translação e de rotação e explicar por que 
razão, da Terra, se vê sempre a mesma face da Lua. 
Interpretar a ocorrência de eclipses da Lua (total, parcial, penumbral) e do Sol (total, parcial, anular) a partir de 
representações, indicando a razão da não ocorrência de eclipses todos os meses. 
Medir o comprimento de uma sombra ao longo do dia e traçar um gráfico desse comprimento em função do tempo, 
relacionando esta experiência com os relógios de sol. 
Caracterizar a força gravítica reconhecendo os seus efeitos. 
Representar a força gravítica (ou peso) em diferentes locais da superfície da Terra e concluir que se trata de uma força à 
distância sempre atrativa. 
Distinguir peso e massa de um corpo, relacionando-os a partir de uma atividade experimental, na qual se constrói tabelas e 
gráficos. 
Indicar que a constante de proporcionalidade entre peso e massa depende do planeta e comparar os valores dessa constante 
à superfície da Terra e de outros planetas a partir de informação fornecida. 
Aplicar, em problemas, a proporcionalidade direta entre massa e peso, incluindo a análise gráfica. 
Relacionar a diminuição do peso de um corpo com o aumento da sua distância ao centro da Terra. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Reações Químicas – 46% Aprendizagens de 7º ano – 4% Som – 25% Luz – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Nível 8 e 9 Nível 6 e 7 Nível 3 a 5 Nível 1 e 2 

Conhecimento 

Reações Químicas 
 

• Explicação e representação de reações químicas 
Explicar, recorrendo a evidências experimentais e a simulações, a natureza corpuscular da matéria. 
Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases com base na liberdade de movimentos dos corpúsculos que os 
constituem e na proximidade entre esses corpúsculos. 
Verificar, experimentalmente, que a temperatura de um gás, o volume que ocupa e a sua pressão são grandezas que se 
relacionam entre si, analisando qualitativamente essas relações. 
Descrever a constituição dos átomos, reconhecendo que átomos com igual número de protões são do mesmo elemento 
químico e que se representam por um símbolo químico.  
Definir número atómico (Z) e número de massa (A). 
Concluir qual é a constituição de um certo átomo, partindo dos seus número atómico e número de massa, e relacioná-la com 
a representação simbólica. 
Identificar símbolos de elementos num conjunto representativo de exemplos (H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Aℓ, Si, P, S, 
Cℓ, Ar, K, Ca). 
Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si e definir ião como um corpúsculo que resulta de um átomo ou 
grupo de átomos que perdeu ou ganhou eletrões, concluindo sobre a carga elétrica do ião. 
Relacionar a composição qualitativa e quantitativa de uma substância com a sua fórmula química, associando a fórmula à 
unidade estrutural da substância: átomo, molécula ou grupo de iões.  
Identificar algumas moléculas simples (H2O, CO2, CH4, NH3, O3, H2, O2, N2 e Cℓ2). 
Classificar as substâncias em elementares ou compostas a partir dos elementos constituintes, das fórmulas químicas e, quando 
possível, do nome das substâncias. 
Aferir da existência de iões, através da análise de rótulos de produtos do dia a dia e escrever a fórmula química ou o nome de 
compostos iónicos em contextos diversificados. 
Indicar os nomes e as fórmulas de iões mais comuns (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Aℓ3+, NH4+, Cℓ−, SO42−, NO3−, CO32−, PO43−, OH−, O2−). 
Concluir, recorrendo a modelos representativos de átomos e moléculas, que nas reações químicas há rearranjos dos átomos 
dos reagentes, que conduzem à formação de novas substâncias, mantendo-se o número total de átomos de cada elemento.  
Verificar, através de uma atividade experimental, a Lei da Conservação da Massa, aplicando-a à escrita ou à leitura de equações 
químicas simples, sendo dadas as fórmulas químicas ou os nomes das substâncias envolvidas. 
 

• Tipos de reações químicas 
Identificar os reagentes e os produtos em reações de combustão, distinguindo combustível e comburente, e representar por 
equações químicas as combustões realizadas em atividades laboratoriais. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Concluir, a partir de pesquisa de informação, das consequências para o ambiente da emissão de poluentes provenientes das 
reações de combustão, propondo medidas para minimizar os seus efeitos, comunicando as conclusões. 
Reconhecer, numa perspetiva interdisciplinar, as alterações climáticas como um dos grandes problemas ambientais atuais e 
relacioná-las com a poluição do ar resultante do aumento dos gases de efeito de estufa.  
Determinar o carácter químico de soluções aquosas, recorrendo ao uso de indicadores e medidores de pH.  
Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução ácida a uma solução básica ou vice-versa, pesquisando aplicações do 
dia a dia (como, por exemplo, o tratamento da água das piscinas e de aquários), e classificar as reações que ocorrem como 
reações ácido‐base, representando-as por equações químicas.  
Caracterizar reações de precipitação, realizadas em atividades laboratoriais, como reações em que se formam sais pouco 
solúveis em água, representando-as por equações químicas e pesquisando, numa perspetiva interdisciplinar, exemplos em 
contextos reais (formação de estalactites e de estalagmites, de conchas e de corais).  
Pesquisar, numa perspetiva interdisciplinar, sobre a dureza da água de consumo da região onde vive, bem como as 
consequências da utilização das águas duras a nível doméstico e industrial e formas de as tratar, comunicando as conclusões. 
 

• Velocidade das reações químicas 
Interpretar, recorrendo à experimentação, o conceito de velocidade de uma reação química como a rapidez de 
desaparecimento de um reagente ou aparecimento de um produto.  
Interpretar, em situações laboratoriais e do dia a dia, fatores que influenciam a velocidade das reações químicas: concentração 
dos reagentes, temperatura do sistema, estado de divisão dos reagentes sólidos e presença de um catalisador apropriado, 
concluindo sobre formas de controlar a velocidade de uma reação. 

 
Aprendizagens 7.º ano 
 
Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, diluída e saturada, recorrendo a 
exemplos. 
Caracterizar qualitativamente uma solução e determinar a sua concentração em massa. 
Resolver exercícios, envolvendo cálculos numéricos, relacionando as grandezas concentração em massa, massa de soluto e 
volume da solução. 
Identificar material e equipamento de laboratório mais comum, regras gerais de segurança e interpretar sinalização de 
segurança em laboratórios. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração, em massa, a partir de um soluto sólido, 
selecionando o material de laboratório, as operações a executar, reconhecendo as regras e sinalética de segurança necessárias 
e comunicando os resultados. 
Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas por diluição a partir de uma solução mais concentrada. 

 
Som 
 

• Produção e propagação do som e ondas 
Concluir, numa atividade laboratorial (como, por exemplo, ondas produzidas na água, numa corda ou numa mola), que uma 
onda resulta da propagação de uma vibração, identificando a amplitude dessa vibração).  
Caracterizar as ondas quanto à sua natureza: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. 
Caracterizar as ondas quanto ao modo de propagação: ondas longitudinais e transversais. 
Compreender que o som é produzido por vibrações de um material, identificando fontes sonoras.  
Reconhecer que o som é uma onda de pressão e necessita de um meio material para se propagar.  
Explicar a propagação do som e analisar tabelas de velocidade do som em diversos materiais (sólidos, líquidos e gases).  
Aplicar os conceitos de amplitude, período e frequência na análise de gráficos que mostrem a periodicidade temporal de uma 
grandeza física associada a um som puro.  
Aplicar os conceitos de amplitude e comprimento de onda na análise de gráficos que mostrem a periodicidade espacial de uma 
grandeza física associada a um som puro. 
Relacionar as grandezas comprimento de onda, período/frequência e velocidade de uma onda e determinar o seu valor. 
 

• Atributos do som e a sua deteção pelo ser humano e fenómenos acústicos    
Relacionar, a partir de atividades experimentais, a intensidade, a altura e o timbre de um som com as características da onda, 
e identificar sons puros.  
Interpretar audiogramas, identificando o nível de intensidade sonora e os limiares de audição e de dor.  
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Conhecer o espetro sonoro e, com base em pesquisa, comunicar aplicações dos ultrassons.  
Identificar fontes de poluição sonora, em ambientes diversos, recorrendo ao uso de sonómetros, e, com base em pesquisa, 
avaliar criticamente as consequências da poluição sonora no ser humano, propondo medidas de prevenção e de proteção.  
Relacionar a reflexão e a absorção do som com o eco e a reverberação, interpretando o uso de certos materiais nas salas de 
espetáculo, a ecolocalização nos animais, o funcionamento do sonar e das ecografias.  
Definir a refração do som pela propagação da onda sonora em diferentes meios, com alteração de direção, devido à mudança 
de velocidades de propagação. 
Concluir que o som refratado é menos intenso do que o som incidente. 
Indicar que os fenómenos de reflexão, absorção e refração do som podem ocorrer simultaneamente. 

 
Luz 
 

• Luz e sua propagação 
Distinguir corpos luminosos de iluminados, concretizando com exemplos da astronomia e do dia a dia.  
Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda (eletromagnética) que não necessita de um meio material para se 
propagar, concluindo, experimentalmente, que se propaga em linha reta.  
Ordenar as principais regiões do espetro eletromagnético, tendo em consideração a energia/ frequência, e identificar algumas 
aplicações das radiações dessas regiões. 
 

• Fenómenos óticos 
Concluir, através de atividades experimentais, que a luz pode sofrer reflexão (especular e difusa), refração e absorção, 

verificando as leis da reflexão e comunicando as conclusões.  

Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da luz e interpretar representações desses fenómenos.  

Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de policromática, associando o arco‐íris à dispersão da luz e justificar o 

fenómeno da dispersão num prisma de vidro com base na refração.  

Representar, geometricamente, a reflexão e a refração da luz e interpretar representações desses fenómenos.  

Concluir, através de atividades experimentais, sobre as características das imagens em espelhos planos, côncavos e convexos 

e com lentes convergentes e divergentes, analisando os procedimentos e comunicando as conclusões. 

Explicar algumas das aplicações dos fenómenos óticos, nomeadamente objetos e instrumentos que incluam espelhos e lentes. 

Explicar a formação de imagens no olho humano e a utilização de lentes na correção da miopia e da hipermetropia, e analisar, 

através de pesquisa de informação, a evolução da tecnologia associada à correção dos defeitos de visão. 

Distinguir, experimentalmente, luz monocromática de policromática, associando o arco‐íris à dispersão da luz e justificar o 

fenómeno da dispersão num prisma de vidro com base na refração. 

Justificar a cor de um objeto opaco com o tipo de luz incidente e com a luz visível que ele reflete.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Movimentos na Terra – 34% Eletricidade – 16% Classificação dos materiais – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

Movimentos na Terra 

• Movimentos na Terra 
Compreender movimentos retilíneos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas e unidades do Sistema 
Internacional (SI). 
Distinguir movimento do repouso e concluir que estes conceitos são relativos.  
Definir trajetória de um corpo e 550plica550ica-la em retilínea ou curvilínea. 
Distinguir distância percorrida (espaço percorrido) e deslocamento, em todos os tipos de trajetória. 
Construir gráficos posição-tempo de movimentos retilíneos, a partir de medições de posições e tempos, interpretando-os. 
Interpretar gráficos posição-tempo para trajetórias retilíneas com movimentos realizados no sentido positivo e negativo, 

podendo a origem das posições coincidir ou não com a posição no instante inicial.  

Concluir que um gráfico posição-tempo não contém informação sobre a trajetória de um corpo. 
Aplicar os conceitos de distância percorrida e de rapidez média na análise de movimentos retilíneos do dia a dia. 
Definir rapidez média, indicar a respetiva unidade SI e aplicar a definição em movimentos com trajetórias retilíneas ou 
curvilíneas, incluindo a conversão de unidades. 
Caracterizar a velocidade num dado instante por um vetor, com o sentido do movimento, direção tangente à trajetória e valor, 
que traduz a rapidez com que o corpo se move, e indicar a sua unidade SI. 
Indicar que o valor da velocidade pode ser medido com um velocímetro.  
Classificar movimentos retilíneos no sentido positivo e negativo em uniformes, acelerados ou retardados a partir dos valores 
da velocidade, da sua representação vetorial ou ainda de gráficos velocidade-tempo.  
Concluir que as mudanças da direção da velocidade, sentido ou do seu valor implicam uma variação na velocidade. 
Definir aceleração média, indicar a respetiva unidade SI, e representá-la por um vetor, para movimentos retilíneos com e sem 
inversão de sentido. 
Relacionar para movimentos retilíneos acelerados e retardados, realizados num certo intervalo de tempo, os sentidos dos 
vetores aceleração média e velocidade ao longo desse intervalo. 
Determinar valores da aceleração média, para movimentos retilíneos, a partir de valores de velocidade e intervalos de tempo, 
ou de gráficos velocidade-tempo, e resolver problemas que usem esta grandeza.  
Construir e interpretar gráficos velocidade-tempo para movimentos retilíneos, no sentido positivo e negativo, aplicando o 

conceito de aceleração média. 

Concluir que, num movimento retilíneo acelerado ou retardado, existe aceleração num dado instante, sendo o valor da 
aceleração, se esta for constante, igual ao da aceleração média.  
Distinguir movimentos retilíneos uniformemente variados (acelerados ou retardados), no sentido positivo e negativo, e 
550plica550ica-los em gráficos velocidade-tempo.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Determinar distâncias percorridas usando um gráfico velocidade-tempo para movimentos retilíneos, no sentido positivo e 
negativo, uniformes e uniformemente variados.  
Distinguir, numa travagem de um veículo, tempo de reação de tempo de travagem, indicando os fatores de que depende cada 
um deles.  
Aplicar os conceitos de distâncias de reação, de travagem e de segurança, na interpretação de gráficos velocidade-tempo, 
discutindo os fatores de que dependem. 
 

• Forças e movimentos 
Representar uma força por um vetor, caracterizando-a, e medir a sua intensidade com um dinamómetro, apresentando o 
resultado da medição no SI. 
Compreender, em situações do dia a dia e em atividades laboratoriais, as forças como resultado da interação entre corpos. 
Definir resultante das forças e determinar a sua intensidade em sistemas de forças com a mesma direção (sentidos iguais ou 
opostos) ou com direções perpendiculares.  
Aplicar as leis da dinâmica de Newton na interpretação de situações de movimento e na previsão dos efeitos das forças. 
Interpretar a lei fundamental da dinâmica (2.ª lei de Newton), relacionando a direção e o sentido da resultante das forças e da 
aceleração e identificando a proporcionalidade direta entre os valores destas grandezas.  
Associar a inércia de um corpo à sua massa e concluir que corpos com diferentes massas têm diferentes acelerações sob a ação 
de forças de igual intensidade. 
Concluir, com base na lei fundamental da dinâmica, que a constante de proporcionalidade entre peso e massa é a aceleração 
gravítica e utilizar essa relação no cálculo do peso a partir da massa.  
Aplicar a lei fundamental da dinâmica em movimentos retilíneos (uniformes, uniformemente acelerados ou uniformemente 
retardados).  
Interpretar a lei da inércia (1.ª lei de Newton).  
Justificar a utilização de apoios de cabeça, cintos de segurança, airbags, capacetes e materiais deformáveis nos veículos, com 
base nas leis da dinâmica. 
Explicar a importância da existência de atrito no movimento e a necessidade de o controlar em variadas situações, através de 
exemplos práticos, e comunicar as conclusões e respetiva fundamentação. 
Definir a força de atrito como a força que se opõe ao deslizamento ou à tendência para esse movimento, que resulta da 
interação do corpo com a superfície em contacto, e representá-la por um vetor num deslizamento.  
Dar exemplos de situações do dia a dia em que se manifestam forças de atrito, avaliar se são úteis ou prejudiciais, assim como 
o uso de superfícies rugosas ou superfícies polidas e lubrificadas, justificando a obrigatoriedade da utilização de pneus em 
bom estado.  
Interpretar e analisar regras de segurança rodoviária, justificando-as com base na aplicação de forças e seus efeitos, e 
comunicando os seus raciocínios. 
Concluir que um corpo em movimento no ar está sujeito a uma força de resistência que se opõe ao movimento. 
 

• Forças, movimentos e energia 
Analisar diversas formas de energia usadas no dia a dia, a partir dos dois tipos fundamentais de energia: potencial e cinética.  
Concluir sobre transformações de energia potencial gravítica em cinética, e vice-versa, no movimento de um corpo sobre a 
ação da força gravítica.   
Indicar de que fatores depende a energia cinética de um corpo e estabelecer relações entre valores dessa grandeza para corpos 
com igual massa e diferente velocidade ou com igual velocidade e diferente massa.  
Indicar de que fatores depende a energia potencial gravítica de um corpo e estabelecer relações entre valores dessa grandeza 
para corpos com igual massa colocados a alturas diferentes do solo ou colocados a igual altura e com massas diferentes. 
Concluir que é possível transferir energia entre sistemas através da atuação de forças. 
Identificar os tipos fundamentais de energia de um corpo ao longo da sua trajetória, quando é deixado cair ou quando é lançado 
para cima na vertical, relacionar os respetivos valores e concluir que o aumento de um tipo de energia se faz à custa da 
diminuição de outro (transformação da energia potencial gravítica em cinética e vice-versa), sendo a soma das duas energias 
constante (energia mecânica), se se desprezar a resistência do ar. 
Concluir que é possível transferir energia entre sistemas através da atuação de forças e designar esse processo de 
transferência de energia por trabalho. 
 

• Forças e fluidos 
Verificar, experimentalmente, a Lei de Arquimedes, aplicando-a na interpretação de situações de flutuação ou de afundamento. 
Concluir, com base nas leis de Newton, que existe uma força vertical dirigida para cima sobre um corpo quando este flutua 
num fluido (impulsão) e medir o valor registado num dinamómetro quando um corpo nele suspenso é imerso num líquido.  
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Determinar a intensidade da impulsão a partir da massa ou do volume de líquido deslocado (usando a definição de massa 
volúmica) quando um corpo é nele imerso.  
Relacionar as intensidades do peso e da impulsão em situações de flutuação ou de afundamento de um corpo.  
Identificar os fatores de que depende a intensidade da impulsão e interpretar situações de flutuação ou de afundamento com 
base nesses fatores. 

 

Eletricidade 

• Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 
Planificar e montar circuitos elétricos simples, esquematizando-os.  
Medir grandezas físicas elétricas (tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência e energia) recorrendo a 
aparelhos de medição e usando as unidades apropriadas, verificando como varia a tensão e a corrente elétrica nas associações 
em série e em paralelo.  
Relacionar correntes elétricas em diversos pontos e tensões elétricas em circuitos simples e avaliar a associação de recetores 
em série e em paralelo.  
Verificar, experimentalmente, os efeitos químico, térmico e magnético da corrente elétrica e identificar aplicações desses 
efeitos.  
Comparar potências de aparelhos elétricos, explicando o significado dessa comparação e avaliando as implicações em termos 
energéticos.  
Justificar regras básicas de segurança na utilização e montagem de circuitos elétricos, comunicando os seus raciocínios. 
Concluir que, para uma tensão constante, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência do condutor. 
Enunciar a lei de Ohm e 552plica-la, identificando condutores óhmicos e não óhmicos.  
 

Classificação dos materiais 
 

• Estrutura atómica 
Identificar os marcos históricos do modelo atómico, caracterizando o modelo atual. 
Definir número atómico (Z) e número de massa (A). 
Concluir qual é a constituição de um certo átomo, partindo dos seus número atómico e número de massa, e relacioná-la com 
a representação simbólica. 
Relacionar a constituição de átomos e seus isótopos e de iões monoatómicos com simbologia própria e interpretar a carga dos 
iões. 
Explicar o que é um isótopo e interpretar o contributo dos vários isótopos para o valor da massa atómica relativa do elemento 
químico correspondente. 
Interpretar o significado de massa atómica relativa média e calcular o seu valor a partir de massas atómicas isotópicas, 
justificando a proximidade do seu valor com a massa do isótopo mais abundante. 
Prever a distribuição eletrónica de átomos e iões monoatómicos de elementos (Z ≤ 20), identificando os eletrões de valência.  
Indicar que os eletrões de um átomo não têm, em geral, a mesma energia e que só determinados valores de energia são 
possíveis. 
 

• Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 
Relacionar a distribuição eletrónica dos átomos dos elementos com a sua posição na TP.  
Localizar na TP os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 e explicar a semelhança das propriedades químicas das substâncias 
elementares do mesmo grupo.  
Determinar o grupo e o período de elementos químicos (Z ≤ 20) a partir do seu valor de Z ou conhecendo o número de eletrões 
de valência e o nível de energia em que estes se encontram. 
Justificar, recorrendo à Tabela Periódica, a formação de iões estáveis a partir de elementos químicos dos grupos 1 (lítio, sódio 
e potássio), 2 (magnésio e cálcio), 16 (oxigénio e enxofre) e 17 (flúor e cloro). 
Distinguir metais de não metais com base na análise, realizada em atividade laboratorial, de algumas propriedades físicas e 
químicas de diferentes substâncias elementares. 
Identificar, com base em pesquisa e numa perspetiva interdisciplinar, a proporção dos elementos químicos presentes no corpo 
humano, avaliando o papel de certos elementos para a vida, comunicando os resultados. 
 

• Ligação química 
Identificar os vários tipos de ligação química e relacioná-los com certas classes de materiais: substâncias moleculares e 
covalentes (diamante, grafite e grafeno), compostos iónicos e metais.  



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 553 de 689 
 

Indicar que os átomos estabelecem ligações químicas entre si formando moléculas (com dois ou mais átomos) ou redes de 
átomos. 
Associar a ligação covalente à partilha de pares de eletrões entre átomos e distinguir ligações covalentes simples, duplas e 
triplas. 
Representar as ligações covalentes entre átomos de elementos químicos não metálicos usando a notação de Lewis e a regra 
do octeto. 
Associar a ligação covalente à ligação entre átomos de não metais quando estes formam moléculas ou redes covalentes, 
originando, respetivamente, substâncias moleculares e substâncias covalentes. 
Dar exemplos de substâncias covalentes e de redes covalentes de substâncias elementares com estruturas e propriedades 
diferentes (diamante, grafite e grafenos). 
Associar ligação iónica à ligação entre iões de cargas opostas, originando sustâncias formadas por redes de iões. 
Associar ligação metálica à ligação que se estabelece nas redes de átomos de metais em que há partilha de eletrões de valência 
deslocalizados. 
Identificar o carbono como um elemento químico que entra na composição dos seres vivos, existindo nestes uma grande 
variedade de substâncias onde há ligações covalentes entre o carbono e elementos como o hidrogénio, o oxigénio e o 
nitrogénio. 
Identificar hidrocarbonetos saturados e insaturados simples, atendendo ao número de átomos e ligações envolvidas.  
Avaliar, com base em pesquisa, a contribuição da Química na produção e aplicação de materiais inovadores para a melhoria 
da qualidade de vida, sustentabilidade económica e ambiental, recorrendo a debates. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas – 75% Aptidão Física – 15%  Conhecimentos – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 7.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, 5 
matérias de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria)  
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Conhecer o objetivo do jogo, função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas. 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Conhecer e aplicar as regras, como jogador e como árbitro. 
- Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
- Compor, realizar e analisar da GINÁSTICA 
(Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em 
esquemas individuais e/ou de grupo. 
- Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
 
 
SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e OUTRAS (três matérias)  
SUBÁREA ATLETISMO 
- Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só́ como praticante, mas também como juiz.  
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
- Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 555 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

 
SUBÁREA OUTRAS 
- Deslocar-se com segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas alternadas. 
- Deslocar-se nas técnicas de crol e costas. 
- Saltar de pé e saltar de cabeça a partir da posição de pé. 
 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton, Ténis 
ou Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não 
só́ como jogador, mas também como arbitro.  
 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico para a saúde. 
- Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 
nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 556 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 8.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, 6 
matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria)  
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
-Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
- Compor, realizar e apreciar da GINÁSTICA 
(Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em 
esquemas individuais e/ou grupo. 
- Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
 
SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e OUTRAS (quatro matérias)  
SUBÁREA ATLETISMO 
Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só́ como praticante, mas também como juiz.  
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
- Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA OUTRAS 
- Deslocar-se em segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas alternadas. 
- Saltar de cabeça a partir da posição de pé. 
- Nadar um percurso de 50m crol e costas. 
 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton, Ténis 
ou Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não 
só́ como jogador, mas também como arbitro.  
 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- 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. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 558 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 8.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em, pelo menos, 6 
matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade. 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (uma matéria)  
- Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
-Cooperar com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
- Compor, realizar e apreciar da GINÁSTICA 
(Solo, Aparelhos ou Rítmica), as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em 
esquemas individuais e/ou grupo. 
- Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
 
SUBÁREAS ATLETISMO, ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS e OUTRAS (quatro matérias)  
SUBÁREA ATLETISMO 
Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só́ como praticante, mas também como juiz.  
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
- Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA OUTRAS 
- Deslocar-se em segurança no MEIO AQUÁTICO (Natação), coordenando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas alternadas. 
- Saltar de cabeça a partir da posição de pé. 
- Nadar um percurso de 50m crol e costas. 
 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS (Badminton, Ténis 
ou Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não 
só́ como jogador, mas também como arbitro.  
 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- 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. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL – 7.º/8.º/9.º anos  de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

 
Apropriação e reflexão (20%) 

 
Interpretação e comunicação (15%) Experimentação e criação (65%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 
Nível 5 

Níveis 8 a 9 
Nível 4 

Níveis 6 a 7 
Nível 3 

Níveis 3 a 5 
Nível 2 

Níveis 1 a 2 
Nível 1 

Conhecimento 

• Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos de arte − pintura, escultura, 
desenho, assemblage, colagem, fotografia, instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, 
multimédia e linguagens cinematográficas). 

• Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, enquadramento, entre outros, em diferentes contextos e 
modalidades expressivas: pintura, escultura, desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada. 

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

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

• Demonstrar organização do discurso e rigor ortográfico. 
• Demonstrar respeito pelas regras de conduta e de trabalho definidas. 
 
 
 
 
  
• Compreender a importância da inter-relação dos saberes da comunicação visual (espaço, volume, cor, luz, forma, 

movimento, estrutura, ritmo, entre outros) nos processos de fruição dos universos culturais. 
• Relacionar o modo como os processos de criação interferem na(s) intencionalidade(s) dos objetos artísticos. 
• Perceber os “jogos de poder” das imagens e da sua capacidade de mistificação ou desmistificação do real.  
• Interrogar os processos artísticos para a compreensão da arte contemporânea. 
• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
• Demonstrar domínio da linguagem científica/técnica da disciplina. 
• Demonstrar tolerância nas relações interpessoais seja no contexto turma/escola. 
• Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, forma, ritmo), referências, experiências, materiais e 

suportes nas suas composições plásticas. 
• Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional, conceitos, temáticas, materiais, 

suportes e técnicas. 
• Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a critérios de ordem estética (vivências, experiências e 

conhecimentos) e ao domínio da linguagem científica/técnica da disciplina. 
• resolução autónoma de problemas. 
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... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

• Organizar exposições em diferentes formatos – físicos e/ou digitais –, individuais ou de grupo, selecionando trabalhos 
tendo por base os processos de análise, síntese e comparação, que conjugam as noções de composição e de harmonia, de 
acordo com o objetivo escolhido/proposto. 

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

• Demonstrar respeito pelas regras de conduta e de trabalho definidas. 
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... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em 
Ambientes Digitais - 10% 

Investigar e Pesquisar - 10% Comunicar e Colaborar - 10% Criar e Inovar - 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais: 

• Conhecer diferentes sistemas operativos e mecanismos de segurança; 

• Adotar práticas seguras de instalação, atualização, configuração e utilização de ferramentas digitais; 

• Conhecer comportamentos que visam a proteção da privacidade; adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais; 

• Adotar práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e na navegação na Internet; 

• Ler, compreender e identificar mensagens manipuladas ou falsas; 

• Identificar os riscos do uso inapropriado de imagens, de sons e de vídeos; 

• Respeitar as normas dos direitos de autor associados à utilização da imagem, do som e do vídeo. 
 
Investigar e Pesquisar 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações para apoiar o processo de investigação e de 
pesquisa online; 

• Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da informação; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 
Comunicar e Colaborar 
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 

• Selecionar as soluções tecnológicas (mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e comunicação) que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados; 

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 

 
Criar e Inovar 

• Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a 
estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 

• Conhecer e utilizar as potencialidades de aplicações digitais de representação de dados e estatística; 

• Compreender e utilizar técnicas elementares (enquadramento, ângulos, entre outras) de captação e edição de imagem, 
som, vídeo e modelação 3D; 

• Analisar que tipos de problemas podem ser resolvidos usando, imagem, som, vídeo, modelação e simulação; 

• Decompor um objeto nos seus elementos constituintes; 
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• Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, utilizando as técnicas e materiais adequados de captação de imagem, 
som, vídeo e modelação, tendo em vista soluções adequadas a um problema ou projeto; 

• Mobilizar os conhecimentos sobre as normas dos direitos de autor associados à utilização da imagem, do som e do 
vídeo e modelação 3D; 

• Integrar conteúdos provenientes de diferentes tipos de suportes, para produzir e modificar, de acordo com normas e 
diretrizes conhecidas, artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e propósitos específicos; 

• Utilizar ambientes de programação para produzir artefactos digitais que interliguem, através do raciocínio lógico 
dedutivo, a componente da programação à do raciocínio criativo produzindo com isto elementos multimédia, 
nomeadamente, imagem, som, vídeo e elementos 3D. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em 
Ambientes Digitais - 10% 

Investigar e Pesquisar - 10% Comunicar e Colaborar - 10% Criar e Inovar - 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais: 

• Adotar práticas seguras de utilização das aplicações digitais e na navegação na Internet; 

• Conhecer e utilizar critérios de validação da informação publicada online; 

• Conhecer e utilizar as normas (relacionadas com direitos de autor, com propriedade intelectual e com licenciamento) 
relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus trabalhos, combatendo o plágio; 

• Conhecer e utilizar as recomendações relativas à acessibilidade, no âmbito da criação e da publicação de conteúdos 
digitais, mesmo que de forma elementar; 

• Conhecer comportamentos que visam a proteção da privacidade; 

• Adotar comportamentos seguros na utilização de aplicações digitais. 
 
Investigar e Pesquisar 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online; 

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações, para apoiar o processo de investigação e 
pesquisa online; 

• Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e relevantes, de acordo com o tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da informação; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 
Comunicar e Colaborar 
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 

• Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a realização de trabalho colaborativo e comunicação síncrona 
e assíncrona que se pretendem efetuar, no âmbito de atividades e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e 
responsável as soluções mais adequadas e eficazes para partilhar ideias, sentimentos, informações ou factos na 
concretização dos objetivos; 

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e colaboração. 
 
Criar e Inovar 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a estratégias 
e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 

• Diferenciar as potencialidades e os constrangimentos de diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade e 
a inovação, aplicando critérios de análise pertinentes, previamente validados;  

• Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou simulados), utilizando 
aplicações digitais, por exemplo: ambientes de programação, mapas de ideias, murais, blocos de notas, diagramas e 
brainstorming online; 

• Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma 
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autónoma e responsável, as tecnologias digitais mais adequadas e eficazes para a concretização de projetos 
desenhados; 

• Planear um projeto que envolva recolha de dados para tratamento estatístico, provenientes de inquéritos, bases de 
dados ou outras fontes (digitais ou analógicas), e proceder à sua posterior apresentação; 

• Utilizar fórmulas com cálculos aritméticos simples e funções para processamento de dados que respondam às 
necessidades do projeto e criar gráficos simples, a partir dos dados inseridos nas células, adequados à situação; 

• Produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e responsável, e de acordo com os projetos 
desenhados; 

• Compreender e utilizar técnicas elementares (enquadramento, ângulos, entre outras) de captação e edição de imagem, 
som, vídeo e modelação 3D; 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM 
AMBIENTES DIGITAIS– 10% 

INVESTIGAR E PESQUISAR – 10% COMUNICAR E COLABORAR – 10% CRIAR E INOVAR – 70% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais  
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais:  
 
 - Ter consciência do impacto das tecnologias emergentes (por exemplo: realidade virtual, realidade aumentada e 
inteligência artificial) na sociedade e no dia a dia; 
- Adotar práticas seguras de utilização de dispositivos móveis (por exemplo: riscos de acesso através de redes públicas, 
instalação de aplicações para dispositivos móveis de fontes credíveis e dados recolhidos durante a sua utilização); 
- Analisar critérios para seleção e instalação de aplicações nos dispositivos móveis; 
- Conhecer funcionalidades de configuração dos dispositivos móveis que condicionam a privacidade (por exemplo: 
georreferenciação, acesso à câmara e microfone do dispositivo); 
- Conhecer e utilizar as normas relacionadas com direitos de autor, propriedade intelectual e licenciamento relativas à 
utilização e criação de aplicações para dispositivos móveis; 
- Conhecer e utilizar as recomendações relativas à acessibilidade no âmbito da criação de aplicações para dispositivos 
móveis, mesmo que de forma elementar. 
 

Investigar e Pesquisar  
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online: 
 
- Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes; 
- Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa; 
- Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de aplicações, para apoiar o processo de investigação e pesquisa 
online; 
- Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e relevantes, de acordo com o tema a desenvolver; 
- Analisar criticamente a qualidade da informação; 
- Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão da informação. 
 
 

Comunicar e Colaborar  
Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração:  
 
- Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a realização de trabalho colaborativo e comunicação síncrona e 
assíncrona que se pretendem efetuar, no âmbito de atividades e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e responsável as 
soluções mais adequadas e eficazes para partilhar ideias, sentimentos, informações ou factos na concretização dos objetivos; 
- Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e colaboração. 
 
 

Criar e Inovar 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a estratégias 
e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 
 
- Conhecer e utilizar as potencialidades de aplicações digitais de representação de dados e estatística; 
- Conhecer e explorar os conceitos de “Internet das coisas” e outras tecnologias emergentes (por exemplo: realidade virtual, 
realidade aumentada e inteligência artificial); 
- Conhecer e explorar novas formas de interação com os dispositivos digitais; 
- Explorar os conceitos de programação para dispositivos móveis; 
- Exploração do conceito de algoritmo, respetiva estrutura, características e fases de elaboração de um programa de 
computador; 
- Introdução à programação web através das linguagens: HTML, CSS e JS; 
- Produzir, testar e validar aplicações para dispositivos móveis que correspondam a soluções para o problema enunciado. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Identificar as teorias do Big-Bang e evolução das espécies sobre a origem do Universo e do ser humano; 
- Discutir os dados da ciência, sobre a origem do universo, do ser humano e do sentido da vida e da humanidade, com as 
diferentes experiências religiosas; 
UL2 
- Identificar manifestações do fenómeno religioso e da experiência religiosa; 
- Perceber a função da religião na vida pessoal e coletiva; 
- Distinguir Monoteísmo de Politeísmo; 
- Identificar exemplos relevantes do património artístico criados com base nas religiões; 
- Identificar as tradições religiosas orientais; 
UL3 
- Identificar os aspetos essenciais que caracterizam a Adolescência; 
- Discutir a relevância da adolescência na formação da personalidade e no desenvolvimento pessoal; 
- Valorizar a família, os outros e a sociedade na construção da personalidade da pessoa; 
- Relacionar as mudanças na adolescência com o aumento da responsabilidade pessoal, no Ser e no agir; 
UL4 
- Identificar a Paz como condição essencial para a convivência humana; 
- Discutir situações reais de falência da paz; 
- Identificar atitudes e instituições para a promoção da paz no mundo; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
UL1 
- Conhecer a mensagem bíblica e de outras tradições religiosas sobre a Criação; 
- Reconhecer, na mensagem bíblica a excecionalidade da pessoa humana perante toda a Criação; 
UL2 
- Compreender o núcleo central constitutivo da identidade das religiões abraâmicas; 
UL3 
- Valorizar a mensagem cristã para a vivência do amor humano; 
UL4 
- Mobilizar os princípios do diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e colaboração entre os povos; 
- Valorizar a Paz como elemento essencial da identidade cristã; 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Assumir comportamentos de responsabilização social em relação à natureza e ao Homem. 
UL2 
- Verificar que os princípios éticos comuns das várias religiões promovem a paz e o bem comum. 
UL3 
- Assumir atitudes responsáveis na procura da felicidade pessoal e dos outros. 
UL4 
- Assumir atitudes responsáveis pela construção da paz 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Identificar sinais que transmitem Amor; 
- Reconhecer a a família como espaço de amor e de abertura aos outros; 
- Compreender que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social; 
- Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e implicações éticas; 
- Perceber a Maternidade e paternidade responsável; 
UL2 
- Perceber o contributo do Cristianismo na construção da civilização ocidental; 
- Identificar factos históricos e razões sobre a separação entre as Igrejas cristãs; 
- Conhecer as caraterísticas da identidade da Igreja Latina e da Igreja Ortodoxa; 
- Apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da Reforma; 
UL3 
- Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a sua liberdade; 
- Reconhecer a Pessoa enquanto Ser voltado para o bem; 
- Apontar situações de manipulação da consciência humana e suas implicações no impedimento ao exercício da liberdade; 
UL4 
- Discutir o conceito de Ecologia como ponto de partida para um mundo habitável e sustentável; 
- Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos destrutivos para com a natureza;  
- Enumerar algumas instituições de defesa da natureza; 
 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
UL1 
- Reconhecer na mensagem cristã a importância do amor e da fecundidade e suas implicações numa opção de vida; 
UL2 
- Valorizar atitudes e movimentos para a unidade dos Cristãos com base no apelo de Jesus para que “todos sejam um”. 
UL3 
- Reconhecer na mensagem cristã a bondade de Deus e o apelo à vivência da liberdade na realização pessoal;  
UL4 
- Identificar na mensagem e tradição cristã a natureza como dádiva de Deus para a felicidade do ser humano; 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS 
UL1 
- Valorizar atitudes de fidelidade e doação e no amor e na sexualidade. 
UL3 
- Assumir atitudes responsáveis promotoras de Liberdade. 
UL4 
- Participar iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa comum. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Identificar a vida como dádiva de Deus e um direito primordial; 
- Reconhecer a vida humana como um bem inviolável; 
- Perceber criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em desvantagem social onde a dignidade da 
vida humana se encontra ameaçada; 
UL2 
- Identificar a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão; 
- Discutir várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo; 
- Apontar vários elementos constitutivos do fenómeno religioso; 
UL3 
- Identificar a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal; 
- Relacionar Vocação e Profissão na construção de projeto de vida; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Reconhecer a dignidade da vida humana desde a sua conceção até à morte natural; 
- Compreender o núcleo central do cristianismo que assume o humano como Imagem e Semelhança de Deus; 
UL2 
- Reconhecer, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como um apelo à construção de um mundo solidário; 
- Compreender que a fé cristã é uma experiência de encontro e da bondade de Deus; 
UL3 
- Reconhecer nos valores evangélicos fundamentos para um verdadeiro projeto de vida; 
 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Participar em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
UL2 
- Descobrir em factos sociais e acontecimentos históricos, transformações provocadas pela vivência da fé; 
- Elaborar propostas onde o crente é o rosto e as mãos de Deus a atuar no mundo.  
UL3 
- Mobilizar valores para a concretização de um projeto de vida humana para a sua realização pessoal e no serviço aos outros; 
- Valorizar a esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos outros. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu 
a maioria ... 

... adquiriu 
parcialmen

te ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 
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Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –7.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO 
35% 

RELIGIÃO E SOCIEDADE 
15% 

ADOLESCÊNCIA E AFETIVIDADE 
35% 

PAZ E DIREITOS HUMANOS 
15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento 
sustentável, Educação Ambiental] 
 
- Identificar as teorias do Big-Bang e evolução das espécies sobre a origem do Universo e do ser humano; 
 
- Discutir os dados da ciência, sobre a origem do universo, do ser humano e do sentido da vida e da humanidade, com as 
diferentes experiências religiosas; 
 
- Conhecer a mensagem bíblica e de outras tradições religiosas sobre a Criação; 
 
- Assumir comportamentos de responsabilização social em relação à natureza e ao Homem. 
 

RELIGIÃO E SOCIEDADE [Direitos Humanos, Interculturalidade, Diálogo Inter-religioso, Voluntariado] 
 
- Identificar manifestações do fenómeno religioso e da experiência religiosa; 
 
- Perceber a função da religião na vida pessoal e coletiva; 
 
- Distinguir Monoteísmo de Politeísmo; 
 
- Identificar exemplos relevantes do património artístico criados com base nas religiões; 
 
- Identificar as tradições religiosas orientais; 
 
- Compreender o núcleo central constitutivo da identidade das religiões abraâmicas; 
 
- Verificar que os princípios éticos comuns das várias religiões promovem a paz e o bem comum. 
 
ADOLESCÊNCIA E AFETIVIDADE [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Saúde, Sexualidade, Risco, Media] 
 
- Identificar os aspetos essenciais que caracterizam a Adolescência; 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
- Discutir a relevância da adolescência na formação da personalidade e no desenvolvimento pessoal; 
 
- Valorizar a família, os outros e a sociedade na construção da personalidade da pessoa; 
 
- Relacionar as mudanças na adolescência com o aumento da responsabilidade pessoal, no Ser e no agir, face aos novos 
desafios deste estádio de desenvolvimento; 
 
- Identificar os riscos específicos desta fase de desenvolvimento específica; 
 
- Assumir atitudes responsáveis na procura da felicidade pessoal e dos outros; 
 
- Promover valores como imparcialidade, verdade e compromisso ético na utilização esclarecida das tecnologias de 
informação e comunicação. 
 
PAZ E DIREITOS HUMANOS [Direitos Humanos, Interculturalidade, Instituições e Participação Democrática, 
Risco, Segurança, Defesa e Paz, Voluntariado] 
 
- Identificar a Paz como condição essencial para a convivência humana; 
 
- Discutir situações reais de falência da paz; 
 
- Identificar atitudes e Instituições para a promoção da paz no mundo; 
 
- Mobilizar os princípios do diálogo como suporte para a construção da paz e colaboração entre os povos; 
 
- Assumir atitudes responsáveis pela construção da paz. 
 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –8.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

AMOR E SEXUALIDADE 
35% 

DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 
10% 

LIBERDADE E DEPENDÊNCIAS 
35% 

ECOLOGIA E VALORES 
20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 10 Níveis 8 a 9 Níveis 6 a 7 Níveis 3 a 5 Níveis 1 a 2 

Conhecimento 

 
AMOR E SEXUALIDADE [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Saúde, Sexualidade, Risco] 
 
- Identificar sinais que transmitem Amor; 
 
- Reconhecer a família como espaço de amor e de abertura aos outros; 
 
- Compreender que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social; 
 
- Equacionar o binómio afetividade/sexualidade; 
 
- Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e implicações éticas; 
 
- Perceber a Maternidade e Paternidade responsáveis; 
 
- Valorizar atitudes de fidelidade e doação, no amor e na sexualidade. 
 
 
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO [Direitos Humanos, Interculturalidade] 
 
- Perceber o contributo do Cristianismo na construção da civilização ocidental; 
 
- Identificar factos históricos e razões sobre a separação entre as Igrejas cristãs; 
 
- Apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da Reforma – defesa da tolerância e do respeito; 
 
- Valorizar atitudes e movimentos para o diálogo ecuménico e inter-religioso; 
 
- Compreender o significado e a origem dos conceitos de respeito e tolerância; a sua tradição histórica e aplicá-los a 
situações quotidianas e atuais. 
 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment
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Comunicação 
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das vezes ... 
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vezes ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
LIBERDADE E DEPENDÊNCIAS [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Risco, Instituições e Participação 
Democrática, Media] 
 
- Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a sua liberdade; 
 
- Reconhecer a Pessoa enquanto ser voltado para a procura da justiça e do bem comum; 
 
- Apontar situações de manipulação da consciência humana e da praxis humana e as suas implicações na obstrução ao 
exercício da liberdade; 
 
- Conhecer o fenómeno das adições, sobretudo a toxicodependência; 
 
- Assumir atitudes responsáveis e promotoras de Liberdade; 
 
- Reconhecer no Estado de Direito o garante da defesa da liberdade ao nível pessoal e no espaço público; 
 
- Promover a adoção de comportamentos e atitudes adequadas a uma utilização crítica e segura das tecnologias digitais. 
 
ECOLOGIA E VALORES [Desenvolvimento Sustentável, Educação ambiental, Risco, Voluntariado] 
 
- Discutir o conceito de Ecologia integral como ponto de partida para um mundo habitável e sustentável; 
 
- Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos destrutivos para com a natureza; 
 
- Enumerar algumas instituições de defesa da natureza; 
 
- Participar em iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa comum. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
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parte das 
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parte das 
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das vezes, ... 
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poucas 
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seleciona ... 
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... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –9.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

VIDA E DIGNIDADE 
40% 

A QUESTÃO DE DEUS 
40% 

PROJETO DE VIDA 
20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Temáticas/Domínios/Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Conhecimento 

 
VIDA E DIGNIDADE [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Saúde, Sexualidade, Risco, Instituições e Participação 
Democrática] 
 
- Identificar a vida como um direito primordial; 
 
- Reconhecer os direitos humanos como um bem inviolável e inalienável; 
 
- Perceber criticamente factos sociais onde a dignidade da vida humana se encontra ameaçada – racismo, xenofobia, 
preconceito, ideologias desumanas; 
 
- Reconhecer a dignidade da vida humana em todos os momentos; 
 
- Debate acerca das questões éticas suscitadas pela prática da IVG [aborto] e da Eutanásia; 
 
- Participar em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
 
 
A QUESTÃO DE DEUS [Direitos Humanos, Interculturalidade, Espiritualidade] 
 
- Identificar a problemática da existência de Deus no diálogo crença versus razão; 
 
- Apontar vários elementos constitutivos do fenómeno religioso; 
 
- Discutir as várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo; 
 
- Descobrir em factos sociais e acontecimentos históricos transformações provocadas pela vivência da fé; 
 
- Promover a liberdade de consciência como fundamento do respeito, da tolerância e da liberdade religiosa. 
 
 
 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... 
adquiriu 
parcialm

ente ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 
 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... 
comunic

a e/ou 
participa

, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
PROJETO DE VIDA [Direitos Humanos, Igualdade de Género, Risco, Instituições e Participação Democrática, 
Empreendedorismo, Mundo do Trabalho] 
 
- Identificar a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal; 
 
- Relacionar Vocação e Profissão na construção de um projeto de vida pessoal atento aos interesses individuais e às 
necessidades do mundo do trabalho; 
 
- Desenvolver a capacidade de decidir e arriscar, assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas; 
 
- Promover a participação ativa como membro colaborante da sociedade na escolha de um projeto de vida; 
 
- Mobilizar valores para a concretização de um projeto de vida. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonst

ra, 
algumas 
vezes, ... 
Selecion

a, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 45% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 10% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade (relato de viagem, exposição sobre um 
tema, apreciação crítica, cartoon, texto narrativo, dramático e poético).  
Interpretar o sentido global de um texto, inferindo a intenção comunicativa.  
Analisar a organização interna e externa do texto.  
Clarificar tema(s), ideias principais e pontos de vista, utilizando métodos de trabalho científico no registo e 
tratamento de informação.  
Estabelecer relações intra e intertextuais.  
Reconhecer a estrutura e características do registo linguístico dos textos, explorando a expressividade de 
alguns recursos (metáfora, antítese, anáfora, onomatopeia, personificação, comparação, enumeração, 
pleonasmo, hipérbole, repetição, enumeração metáfora, comparação, hipérbole, ironia, antítese, 
paradoxo, alegoria, interrogação retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe e anástrofe).  
Avaliar crítica e fundamentadamente a utilização dos recursos expressivos.  
Interpretar textos literários de diferentes géneros, dos séculos XII a XIV (quatro cantigas de amigo, duas 
cantigas de amor e duas cantigas de escárnio e maldizer), a Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, e 
quatro redondilhas, oito sonetos de Rimas e Os Lusíadas, de Luís de Camões (visão geral, constituição da 
matéria épica e reflexões do Poeta).   
Relacionar características formais do texto poético com a construção de sentido (noções de versificação, 
modos literários, estrutura interna e externa do texto dramático, recursos expressivos).  
Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII, reconhecendo valores culturais, éticos 
ou estéticos manifestados nos textos.  
Relacionar características formais de diferentes tipos de texto com a construção do sentido, analisando o valor 
de recursos expressivos (metáfora, antítese, anáfora, onomatopeia, personificação, comparação, enumeração, 
pleonasmo, hipérbole, repetição, enumeração metáfora, comparação, hipérbole, ironia, antítese, 
paradoxo, alegoria, interrogação retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe e anástrofe).  
Comparar textos em função de temas, ideias e valores, e expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista 
fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores diferentes.   

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Relacionar os textos literários lidos com diferentes manifestações artísticas.  
Desenvolver um projeto individual de leitura.  
   
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos de diversos géneros e finalidades (síntese, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e texto expositivo-argumentativo).  
Escrever textos de diferentes géneros e finalidades, com riqueza vocabular, respeitando as marcas do género 
e assegurando a coerência e a coesão textuais.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
Rever e editar os textos escritos, respeitando os princípios de citação e referências bibliográficas.  
Aplicar corretamente regras de ortografia, sintaxe e pontuação.  
  
 
GRAMÁTICA 
Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do português.  
Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na evolução e no uso).  
Analisar, com segurança, frases simples e complexas (identificação de constituintes e das respetivas funções 
sintáticas, incluindo complemento do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo orações 
subordinadas substantivas relativas, identificando as respetivas funções sintáticas).  
Reconhecer os valores semânticos de palavras, tendo em conta o étimo.  
Distinguir campo lexical de campo semântico.  
Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de formação.  
Empregar formas de expressão do tempo, do aspeto e da modalidade em função da intencionalidade 
comunicativa.  
Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua (grau de formalidade, relação 
hierárquica entre os participantes, modo oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de 
fala.  
 
ORALIDADE 
Interpretar e sintetizar textos orais (reportagem e documentário), evidenciando perspetiva crítica e criativa.  
Selecionar informação relevante, planificar textos orais (sínteses e apreciações críticas de obras, partes de 
obras ou temas relevantes) e preparar apresentações sobre temas diversos.  
Produzir textos orais, adequando-os a públicos-alvo e objetivos diferentes, ajustando recursos verbais 
e               não-verbais e diversificando vocabulário e recursos gramaticais.  
Respeitar princípios de cooperação e cortesia nas apresentações orais.  
 Participar, com fluência, correção e naturalidade, em intervenções orais e debates, respeitando os princípios 
da interação discursiva.   
 Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
  
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 

 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 584 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 45% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 10% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade (relato de viagem, exposição sobre um 
tema, apreciação crítica, cartoon, texto narrativo, dramático e poético).  
Interpretar o sentido global de um texto, inferindo a intenção comunicativa.  
Analisar a organização interna e externa do texto.  
Identificar tema e subtemas, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Explicitar a estrutura do texto: organização interna.  
Identificar universos de referência ativados pelo texto.  
Explicitar o sentido global do texto, fundamentando.  
Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do texto.  
Explicitar, em textos apresentados em diversos suportes, marcas dos seguintes géneros: artigo de divulgação 
científica, discurso político, apreciação crítica e artigo de opinião.  
Selecionar criteriosamente informação relevante.  
 
Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave do texto, organizando-os sequencialmente.  
Exprimir pontos de vista suscitados por leituras diversas, fundamentando.  
Ler expressivamente em voz alta textos literários, após preparação da leitura.  
Ler textos literários portugueses de diferentes géneros, pertencentes aos séculos XVII a XIX.  
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Analisar o ponto de vista das diferentes personagens.  
Explicitar a estrutura do texto: organização interna.  
Estabelecer relações de sentido: entre as diversas partes constitutivas de um texto,  
entre situações ou episódios, entre características e pontos de vista das personagens, entre obras.  
Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto poético anteriormente aprendidos e, ainda, os 
que dizem respeito a: estrofe (quintilha),  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

métrica (alexandrino).  
Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto dramático: ato e cena; didascália; diálogo, 
monólogo e aparte.  
Reconhecer e caracterizar os seguintes elementos constitutivos da narrativa: ação principal e ações 
secundárias, personagem principal e personagem secundária, narrador: presença e ausência na ação; formas 
de intervenção: narrador-personagem; comentário ou reflexão; espaço (físico, psicológico e social); tempo 
(narrativo e histórico).  
Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa.  
Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: o sermão, o drama romântico e o romance.  
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do imaginário individual e coletivo.  
Expressar pontos de vista suscitados pelos textos lidos, fundamentando.  
 
 
 
Reconhecer a contextualização histórico-literária nos casos previstos no Programa.  
Comparar temas, ideias e valores expressos em diferentes textos da mesma época e de diferentes épocas.  
 
ESCRITA 
Respeitar o tema.  
Mobilizar informação adequada ao tema.  
Redigir um texto estruturado, que reflita uma planificação, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de 
coesão textual: texto constituído por três partes (introdução, desenvolvimento e conclusão), individualizadas 
e devidamente proporcionadas; marcação correta de parágrafos; utilização adequada de conectores.  
Mobilizar adequadamente recursos da língua: uso correto do registo de língua, vocabulário adequado ao tema, 
correção na acentuação, na ortografia, na sintaxe e na pontuação.  
Observar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas; cumprimento das normas 
de citação; uso de notas de rodapé; elaboração da bibliografia.  
Utilizar com acerto as tecnologias de informação na produção, na revisão e na edição de texto.  
Pautar a escrita do texto por gestos recorrentes de revisão e aperfeiçoamento, tendo em vista a qualidade do 
produto final.  
Escrever textos variados, respeitando as marcas do género: exposição sobre um tema, apreciação crítica e 
texto de opinião.  
 
GRAMÁTICA 
Consolidar os conhecimentos gramaticais adquiridos no ano anterior.  
Demonstrar, em textos, a existência de coerência textual.  
Distinguir mecanismos de construção da coesão textual.  
Reconhecer e fazer citações.  
Identificar e interpretar discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Reconhecer e utilizar 
adequadamente diferentes verbos introdutores de relato do discurso.  
Identificar deíticos e respetivos referentes. 
 
ORALIDADE 
Identificar o tema dominante, justificando.  
Explicitar a estrutura do texto.  
Distinguir informação subjetiva de informação objetiva.  
Fazer inferências.  
Reconhecer diferentes intenções comunicativas.  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 586 de 689 
 

Verificar a adequação e a expressividade dos recursos verbais e não verbais.  
Explicitar, em função do texto, marcas dos seguintes géneros: discurso político, exposição sobre um tema e 
debate.  
Selecionar e registar as ideias-chave.   
Pesquisar e selecionar informação diversificada.  
Planificar o texto oral, elaborando tópicos e dispondo-os sequencialmente.  
Elaborar e registar argumentos e respetivos exemplos   
Respeitar o princípio de cortesia: pertinência na participação.  
Mobilizar quantidade adequada de informação.  
Mobilizar informação pertinente.  
Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação.   
Produzir textos seguindo tópicos elaborados autonomamente.  
Estabelecer relações com outros conhecimentos.  
Produzir textos adequadamente estruturados, recorrendo a mecanismos propiciadores de coerência e de 
coesão textual.  
Produzir textos linguisticamente corretos, com diversificação do vocabulário e das estruturas utilizadas.   
Produzir os seguintes géneros de texto: exposição sobre um tema, apreciação crítica e texto de opinião.  
Respeitar as marcas de género do texto a produzir.  
Respeitar as seguintes extensões temporais: exposição sobre um tema – 4 a 6 minutos; apreciação crítica – 2 
a 4 minutos; texto de opinião – 4 a 6 minutos.  
Apresentar textos próprios e alheios com fluência, boa dicção e adequado tom de voz.  
Declamar poemas de forma expressiva.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 45% ESCRITA – 25% GRAMÁTICA – 10% ORALIDADE – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

18 a 20 valores 
14 a 17 valores 
18 a 20 valores 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade.  
Identificar tema e subtemas, justificando.  
Explicitar a estrutura interna do texto, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Identificar universos de referência ativados pelo texto.  
Explicitar o sentido global do texto, fundamentando.  
Relacionar aspetos paratextuais com o conteúdo do texto. 
Explicitar, em textos apresentados em diversos suportes, marcas dos seguintes géneros: diário, memórias, 
apreciação crítica e artigo de opinião. 
Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação.  
Selecionar criteriosamente informação relevante.  
Elaborar tópicos que sistematizem as ideias-chave do texto, organizando-os sequencialmente.  
Ler para apreciar criticamente textos variados. 
Exprimir pontos de vista suscitados por leituras diversas, fundamentando. 
Ler e interpretar textos literários.  
Ler expressivamente em voz alta textos literários, após preparação da leitura.  
Ler textos literários portugueses do século XX, de diferentes géneros.  
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando.  
Fazer inferências, fundamentando.  
Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
Explicitar a forma como o texto está estruturado.   
Estabelecer relações de sentido entre situações ou episódios.  
Mobilizar os conhecimentos adquiridos sobre as características dos textos poéticos e narrativos. 
Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa.  
Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: o conto. 
Apreciar textos literários.  
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico, no plano do imaginário individual e coletivo.  
Expressar pontos de vista suscitados pelos textos lidos, fundamentando.  
Fazer apresentações orais (5 a 7 minutos) sobre obras, partes de obras ou tópicos do Programa.  
Escrever exposições (entre 130 e 170 palavras) sobre temas respeitantes às obras estudadas, de acordo com 
um plano previamente elaborado pelo aluno.  
Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando-a(s) com conteúdos programáticos de diferentes 
domínios. 
Analisar recriações de obras literárias do Programa, com recurso a diferentes linguagens (por exemplo, 
música, teatro, cinema, adaptações a séries de TV), estabelecendo comparações pertinentes.  
Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 588 de 689 
 

Reconhecer a contextualização histórico-literária nos casos previstos no Programa.  
Comparar temas, ideias e valores expressos em diferentes textos da mesma época e de diferentes épocas.  
 
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos.  
Consolidar e aperfeiçoar procedimentos de elaboração de planos de texto.  
Escrever textos de diferentes géneros e finalidades.  
Escrever textos variados, respeitando as marcas do género: exposição sobre um tema, apreciação crítica e 
texto de opinião. 
Redigir textos com coerência e correção linguística.  
Respeitar o tema.  
Mobilizar informação ampla e diversificada.  
Redigir um texto estruturado, que reflita uma planificação, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de 
coesão textual: texto constituído por três partes (introdução, desenvolvimento e conclusão), individualizadas 
e devidamente proporcionadas; marcação correta de parágrafos; articulação das diferentes partes por meio 
de retomas apropriadas; utilização adequada de conectores diversificados.  
Mobilizar adequadamente recursos da língua: uso correto do registo de língua, vocabulário adequado ao tema, 
correção na acentuação, na ortografia, na sintaxe e na pontuação. 
Observar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas; cumprimento das normas 
de citação; uso de notas de rodapé; elaboração da bibliografia. 
Utilizar com acerto as tecnologias de informação na produção, na revisão e na edição de texto.  
Rever os textos escritos.  
Pautar a escrita do texto por gestos recorrentes de revisão e aperfeiçoamento, tendo em vista a qualidade do 
produto final.  
 
 
GRAMÁTICA 
Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português.  
Consolidar os conhecimentos gramaticais adquiridos nos anos anteriores.  
Reconhecer a forma como se constrói a textualidade.  
Demonstrar, em textos, a existência de coerência textual.  
Distinguir mecanismos de construção da coesão textual.  
Identificar marcas das sequências textuais.  
Identificar e interpretar manifestações de intertextualidade.  
Explicitar aspetos da semântica do português.  
Identificar e interpretar formas de expressão do tempo.  
Distinguir relações de ordem cronológica.  
Distinguir valores aspetuais. 
Identificar e caracterizar diferentes modalidades. 
Avaliar um texto com base nas propriedades que o configuram (processos de coerência e coesão). 
 
ORALIDADE 
Interpretar textos orais de diferentes géneros.  
Identificar tema e subtemas, justificando.  
Explicitar a estrutura do texto.  
Fazer inferências.  
Apreciar a qualidade da informação mobilizada.  
Identificar argumentos.  
Apreciar a validade dos argumentos aduzidos.  

 
 
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

 
 
 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

 
 
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

 
 
 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

 
 
 
 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

 
 
 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

 
 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

 
 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 
Explicitar, em função do texto, marcas dos seguintes géneros: diálogo argumentativo e debate.   
Registar e tratar a informação. 
Diversificar as modalidades de registo da informação: tomada de notas, registo de tópicos e ideias-chave. 
Planificar intervenções orais.  
Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, argumentos e respetivos exemplos.  
Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  
Debater e justificar pontos de vista e opiniões.  
Considerar pontos de vista contrários e reformular posições. 
Produzir textos orais com correção e pertinência. 
Produzir textos orais seguindo um plano previamente elaborado.  
Produzir textos linguisticamente corretos, com riqueza vocabular e recursos expressivos adequados.  
Mobilizar adequadamente marcadores discursivos que garantam a coesão textual.  
Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades.  
Produzir os seguintes géneros de texto: texto de opinião e diálogo argumentativo.   
Respeitar as marcas de género do texto a produzir. 
Respeitar as seguintes extensões temporais: texto de opinião – 4 a 6 minutos; diálogo argumentativo – 8 a 12 
minutos.  
Participar ativamente num debate (duração média de 30 a 40 minutos), sujeito a tema e de acordo com as 
orientações do professor. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA A – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

GEO – 50% FUNC – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 
dados sobre 

as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

                  
 
GEO 
Reconhecer o significado da fórmula da medida da distância entre dois pontos no plano em função das respetivas coordenadas; 

Reconhecer o significado das coordenadas do ponto médio de um dado segmento de reta, da equação cartesiana da mediatriz 

de um segmento de reta, das equações e inequações cartesianas de um conjunto de pontos (incluindo semiplanos e círculos) e 

da equação cartesiana reduzida da circunferência; 

Identificar referenciais cartesianos ortonormados do espaço; 

Reconhecer o significado das equações de planos paralelos aos planos coordenados; equações cartesianas de retas paralelas a 

um dos eixos; distância entre dois pontos no espaço; equação do plano mediador de um segmento de reta; equação cartesiana 

reduzida da superfície esférica; inequação cartesiana reduzida da esfera; 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas: norma de um vetor; multiplicação de um escalar por um vetor e a sua 

relação com a colinearidade de vetores e com o vetor simétrico; soma e diferença entre vetores; propriedades das operações 

com vetores; coordenadas de um vetor; vetor-posição de um ponto e respetivas coordenadas; coordenadas da soma e da 

diferença de vetores; coordenadas do produto de um escalar por um vetor e do simétrico de um vetor; relação entre as 

coordenadas de vetores colineares; vetor diferença de dois pontos; cálculo das respetivas coordenadas; coordenadas do ponto 

soma de um ponto com um vetor; cálculo da norma de um vetor em função das respetivas coordenadas; vetor diretor de uma 

reta; relação entre as coordenadas de um vetor diretor e o declive da reta; paralelismo de retas e igualdade do declive; 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas a generalização ao espaço dos conceitos e propriedades básicas do 

cálculo vetorial; 

Reconhecer o significado e aplicar na resolução de problemas a equação vetorial de uma reta no plano e no espaço. 

 
FUNC 

Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real e funções definidas por expressões analíticas 

e usá-las na resolução de problemas e em contextos de modelação; 

Reconhecer e interpretar as propriedades geométricas dos gráficos de funções e usá-las na resolução de problemas e em 

contextos de modelação; 

Reconhecer e interpretar a paridade; as simetrias dos gráficos das funções pares e das funções ímpares; os intervalos de 

monotonia de uma função real de variável real; os extremos relativos e absolutos e usá-los na resolução de problemas e em 

contextos de modelação; 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu 
a maioria ... 

... adquiriu 
parcialmente 

... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 

Reconhecer e interpretar os extremos, sentido das concavidades, raízes e a representação gráfica de funções quadráticas e usá-

los na resolução de problemas e em contextos de modelação; 

Reconhecer, interpretar e representar graficamente funções definidas por ramos e a função módulo e usá-los na resolução de 

problemas e em contextos de modelação; 

Reconhecer e interpretar graficamente a relação entre o gráfico de uma função e os gráficos das funções a.f(x), f(b.x), f(x+c) e 

f(x)+d , a, b, c e d números reais, a e b não nulos e usá-las na resolução de problemas e em contextos de modelação 

Reconhecer, identificar e aplicar na resolução de problemas a divisão euclidiana de polinómios e regra de Ruffini; a 

divisibilidade de polinómios; o teorema do resto; a multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas propriedades. 

... 
demonstra 

sempre 
 

... Seleciona 
sempre ... 

 
... Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA A – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

GEO (TRI) – 20% GEO (GA) – 30% FUNC (SUC) – 15% FUNC (FRVF) – 30% EST – 5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
GEO (TRI) 

Resolver problemas variados, ligados a situações concretas, que permitam recordar e aplicar métodos trigonométricos 

estudados no 3.º ciclo do ensino básico. 

Relacionar e aplicar na resolução de problemas as noções de ângulo orientado e a respetiva amplitude; e de ângulo 

generalizado e a respetiva amplitude. 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas: Razões trigonométricas de ângulos generalizados no círculo 

trigonométrico e a noção de radiano. 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas funções trigonométricas sen(x), cos(x) e tan(x). 

Utilizar as fórmulas trigonométricas de “redução ao 1.º quadrante” e a fórmula fundamental da Trigonometria na resolução 

de problemas. 

Resolver equações trigonométricas simples (sen(x)=k, cos(x)=k e tgn(x)=k), num contexto de resolução de problemas. 

 
GEO (GA) 

Reconhecer e aplicar na resolução de problemas a relação entre a inclinação e o declive de uma reta no plano. 

Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas a noção de produto escalar, nomeadamente na: 

  - determinação do ângulo entre dois vetores  

  - definição de lugares geométricos 

Resolver problemas envolvendo retas no plano e retas e planos no espaço, utilizando: 

  - equações vetoriais de retas 

  - equações cartesianas de planos 

  - posição relativa de retas e planos 

  - equações cartesianas de uma reta no Espaço. 

Aprendizagens de GA desenvolvidas no 10.º ano.     
 
FUNC (SUC) 

Resolver problemas envolvendo sucessões monótonas, sucessões limitadas, sucessões definidas por recorrência, 

progressões aritméticas e progressões geométricas (termo geral e soma de n termos consecutivos). 

Conhecer o conceito de limite de uma sucessão (casos de convergência e de limites infinitos).  

Relacionar a convergência com a monotonia e a limitação. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
FUNC (FRVR) 

Reconhecer, interpretar e representar graficamente funções irracionais do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎√𝑥 − 𝑏 + 𝑐 e usá-las na resolução 

de problemas e em contextos de modelação. 

Conhecer o conceito de limite segundo Heine. 

Determinar: 

  - limite de uma função num ponto aderente ao respetivo domínio 

  - limites laterais 

  - limites no infinito 

Operar com limites e casos indeterminados em funções. 

Calcular limites recorrendo ao levantamento algébrico de indeterminações. 

Calcular e interpretar geometricamente a taxa média de variação de uma função e a derivada de uma função num ponto. 

Determinar equações de retas tangentes ao gráfico de uma função. 

Resolver problemas envolvendo a derivada e a taxa média de variação de função, nomeadamente sobre velocidades média e 

instantânea. 

 
EST 

Abordar gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente o diagrama de dispersão, o coeficiente de 

correlação e reta de regressão. 

                 
 

... 
demonstra 
sempre ... 

 
... Seleciona 
sempre ... 

 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA A – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CCPROB – 30% FUNC – 45% NC – 12% AAA – 13% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
 (ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

  
CCPROB 
Conhecer a probabilidade no conjunto das partes de um espaço amostral finito. 
Identificar acontecimentos impossível, certo, elementar, composto, incompatíveis, contrários e equiprováveis. 
Calcular probabilidades utilizando a regra de Laplace. 
Conhecer e usar propriedades das probabilidades. 
Conhecer a probabilidade condicionada e identificar acontecimentos independentes. 
Conhecer e aplicar na resolução de problemas: arranjos com e sem repetição; permutações e fatorial de um número inteiro 

não negativo; combinações. 
Resolver problemas envolvendo o Triângulo de Pascal e as suas propriedades e o desenvolvimento do Binómio de Newton. 
  
FUNC 
Estudar a continuidade de uma função num ponto e num subconjunto do domínio. 
Identificar e justificar a continuidade de funções polinomiais, racionais e irracionais. 
Conhecer a continuidade da soma, diferença, produto e quociente de funções contínuas. 
Conhecer e aplicar o teorema dos valores intermédios (Bolzano-Cauchy). 
Identificar e determinar as assíntotas verticais, horizontais e oblíquas ao gráfico de uma função. 
Conhecer e aplicar a derivada da soma, da diferença, do produto e do quociente de funções diferenciáveis. Caracterizar a 

função derivada de uma função e interpretá-la graficamente. 
Relacionar o sinal e os zeros da função derivada com a monotonia e extremos da função e interpretar graficamente. 
Relacionar o sinal e os zeros da função derivada de segunda ordem com o sentido das concavidades e pontos de inflexão. 
Relacionar o sinal da função derivada de segunda ordem com os extremos de uma função. 
Resolver problemas de otimização envolvendo funções diferenciáveis; 
Conhecer as propriedades das funções exponenciais: monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas. 
Caracterizar uma função logarítmica como função inversa de uma função exponencial, referindo logaritmos neperiano e 

decimal. 
Conhecer as propriedades das funções logarítmicas: monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas dos 

logaritmos. 

... adquiriu 
plenamente 

... 
... adquiriu a 

maioria ... 
... adquiriu 

parcialment
e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... Inquérito 

  
  

Observação 
  
  

Análise de 
conteúdo 

  
  

Testagem 
Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Conhecer e aplicar os limites notáveis. 
Conhecer e aplicar a derivada da função exponencial e da função logarítmica. 
Conhecer a composição de funções e o teorema da derivada da função composta e aplicá-lo nas derivadas de funções 

exponenciais e de funções logarítmicas. 
Conhecer as fórmulas trigonométricas da soma, da diferença e da duplicação. 
Conhecer e aplicar as derivadas das funções seno, cosseno e tangente. 
Resolver problemas envolvendo funções trigonométricas num contexto de modelação. 
  
NC 
Contextualizar historicamente a origem dos números complexos. 
Definir a unidade imaginária e o conjunto ℂ dos números complexos. 
Representar números complexos na forma algébrica e na forma trigonométrica. 
Representar geometricamente números complexos. 
Operar com números complexos na forma algébrica (adição, multiplicação e divisão). 
Operar com números complexos na forma trigonométrica (multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 
Explorar geometricamente as operações com números complexos e resolver problemas envolvendo as propriedades 

algébricas e geométricas dos números complexos. 
Resolver e interpretar as soluções de equações em ℂ. 
  
AAA 
Geometria no plano e no espaço. 
Sucessões. 
Cálculo de limites: conceito e operações. 
Trigonometria. 
Estatística. 

... 
demonstra 
sempre ... 

  
... Seleciona 
sempre ... 

  
Adequa 

sempre ... 
  

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

  
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

  
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

  

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

  
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

  
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

  

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

  
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

  
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

  

... não 
demonstra 

... 
  

... não 
seleciona ... 

  
... não 

adequa ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA  A – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHT – 65% CEH – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
 
- Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos. 
- Compreender, dominar, interpretar e utilizar as diferentes tipologias de fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 
implícita e explícita, com diferentes pontos de vista, assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado. 
- Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão 
em função dos avanços historiográficos. 
 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
 
- Utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História. 
- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram. 
- Identificar a multiplicidade de fatores e relevância da ação de indivíduos ou grupos relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço. 
- Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial. 
- Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local. 
- Problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual. 
- Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais.  
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista. 
- Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contextos e espaços. 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, ideológica, política, etnográfica, 
cultural e sexual. 
- Valorizar conscientemente o contributo da História para a perceção larga da dignidade humana e dos direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis, 
assumindo claramente os valores da tolerância, do respeito, da compreensão e do pluralismo no confronto de visões e opiniões 
distintas sobre a História. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e... 
 

... adquiriu 
poucas... 

...  não 
adquiriu ... 

 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre... 

 

...comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 

das 
vezes... 

 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes, 

... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Respeitar a biodiversidade, a natureza e o ambiente, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais 
para o desenvolvimento das comunidades humanas. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e com uso e domínio correto dos conceitos da disciplina, 
sínteses de assuntos estudados. 
- Problematizar os conhecimentos de realidades históricas estudadas, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável 
no seu meio envolvente. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma sistemática e autónoma. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA  A – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHT – 65% CEH – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
 
- Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos. 
- Compreender, dominar, interpretar e utilizar as diferentes tipologias de fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 
implícita e explícita, com diferentes pontos de vista, assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado. 
- Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão 
em função dos avanços historiográficos. 
 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
- Utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História. 
- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram. 
- Identificar a multiplicidade de fatores e relevância da ação de indivíduos ou grupos relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço. 
- Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial. 
-Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local. 
- Problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual. 
- Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais.  
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista. 
- Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contextos e espaços. 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, ideológica, política, etnográfica, 
cultural e sexual. 
- Valorizar conscientemente o contributo da História para a perceção larga da dignidade humana e dos direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis, 
assumindo claramente os valores da tolerância, do respeito, da compreensão e do pluralismo no confronto de visões e opiniões 
distintas sobre a História. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre... 

 

...comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 

das 
vezes... 

 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes, 

... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
- Respeitar a biodiversidade, a natureza e o ambiente, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais 
para o desenvolvimento das comunidades humanas. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e com uso e domínio correto dos conceitos da disciplina, 
sínteses de assuntos estudados. 
- Problematizar os conhecimentos de realidades históricas estudadas, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável 
no seu meio envolvente. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma sistemática e autónoma. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA A – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

TIF – 20% CHT – 65% CEH – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
Tratamento da Informação/Utilização de Fontes (TIF) 
 
- Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos. 
- Compreender, dominar, interpretar e utilizar as diferentes tipologias de fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 
implícita e explícita, com diferentes pontos de vista, assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado. 
- Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão 
em função dos avanços historiográficos. 
 
Compreensão Histórica (CHT) 
 
- Utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História. 
- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram. 
- Identificar a multiplicidade de fatores e relevância da ação de indivíduos ou grupos relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço. 
- Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial. 
- Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local. 
- Problematizar as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual. 
- Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais.  
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista. 
- Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contextos e espaços. 
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, ideológica, política, etnográfica, 
cultural e sexual. 
- Valorizar conscientemente o contributo da História para a perceção larga da dignidade humana e dos direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis, 
assumindo claramente os valores da tolerância, do respeito, da compreensão e do pluralismo no confronto de visões e opiniões 
distintas sobre a História. 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Respeitar a biodiversidade, a natureza e o ambiente, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais 
para o desenvolvimento das comunidades humanas. 
 
 
Comunicação em História (CEH) 
 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e com uso e domínio correto dos conceitos da disciplina, 
sínteses de assuntos estudados. 
- Problematizar os conhecimentos de realidades históricas estudadas, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável 
no seu meio envolvente. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma sistemática e autónoma. 
 
  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESENHO A – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Reconhecer os diferentes contextos que experiencia como fonte de est ímulos visuais e não visuais, analisando e registando 
graficamente as situações que o/a envolvem.   
Reconhecer o desenho como uma das linguagens presentes em diferentes manifestações artísticas contemporâneas.   
Identificar diferentes períodos históricos e respetivos critérios estéticos, através de uma visão diacrónica do Desenho e de 
outras manifestações artísticas.   
Conhecer diversas formas de registo - desenho de observação, de memória e elaborados a partir do imaginário - explorando-
as de diferentes modos, através do desenho de contorno, de detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, 
objetivo/subjetivo, figurativo/ abstrato, esquisso e esboço, entre outros.   
Estabelecer relações entre os diferentes elementos da comunicação visual, como a forma, a cor, a luz-sombra, a textura, o 
espaço, o volume, entre outros.   
Respeitar diferentes modos de expressão plástica, recusando estereótipos e preconceitos.  
 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, 
textura, escala, ritmo, equilíbrio, estrutura, entre outros) na análise de imagens de diversa natureza e na elaboração de 
desenhos a partir de contextos reais observados, de imagens sugeridas e/ou de pontos de partida imaginados.   
Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, utilizando os princípios e o vocabulário específico da linguagem visual.   
Interpretar a informação visual e de construir novas imagens a partir do que vê.   
Desenvolver o sentido crítico, face à massificação de imagens produzidas pela sociedade.   
Utilizar argumentos fundamentados na análise da realidade que experiencia (natureza, ambiente urbano, museus e galerias 
de arte, entre outros).   
Adequar as formulações expressivas à sua intencionalidade comunicativa e a públicos diferenciados. 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Utilizar diferentes modos de registo: traço (intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha 
(densidade, transparência, cor e gradação) e técnica mista (combinações entre traço e mancha, colagens, pastéis de óleo e 
aguadas, entre outros modos de experimentação).   
Utilizar suportes diversos e explorar as características específicas e possibilidades técnicas e expressivas de diferentes 
materiais (grafites, carvão, ceras, pastéis, têmpera, aguarela e outros meios aquosos).   

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Reconhecer desenhos de observação, de memória e de criação e de os trabalhar de diferentes modos, através do desenho de 
contorno, de detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, esquisso e esboço objetivo/subjetivo, figurativo/abstrato, 
entre outros.   
Produzir registos gráficos de acordo com diferentes variáveis (velocidade, tempo e ritmo, entre outras).   
Realizar estudos de formas naturais e/ou artificiais, mobilizando os elementos estruturais da linguagem plástica e suas 
inter-relações (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, textura, escala, ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros).   
Explorar intencionalmente as escalas dos objetos ao nível da representação e da composição.   
Realizar, à mão livre, exercícios de representação empírica do espaço que se enquadrem nos sistemas de representação 
convencionais.   
Aplicar processos de síntese e de transformação/ composição (sobreposição, simplificação, nivelamento ou acentuação, 
repetição, entre outros), explorando intencionalmente o potencial expressivo dos materiais e da gestualidade.   
Compreender as potencialidades técnicas e expressivas dos meios digitais e de explorar software de edição de imagem e de 
desenho vetorial. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESENHO A – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Relacionar diferentes movimentos artísticos e respetivos critérios estéticos, integrando os saberes adquiridos na sua 
reflexão/ação.  
Desenvolver a observação e a análise através do exercício sistemático de várias formas de registo (o esquisso, o desenho de 
viagem e de diário gráfico, entre outras).  
Aprofundar conhecimentos sobre os elementos estruturais da linguagem plástica: forma (plano, superfície, textura, 
estrutura); cor/luz; espaço e volume (profundidade e sugestão da tridimensionalidade); movimento e tempo (cadência, 
sequência, repetição).  
Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, mobilizando conhecimentos, referenciando fontes de pesquisa e 
utilizando o vocabulário específico da linguagem visual.  
Avaliar o trabalho realizado por si e pelos seus pares, justificando as suas opções relativamente aos processos desenvolvidos 
e utilizando critérios de análise fundamentados nos seus conhecimentos e em referências culturais e artísticas. 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Emitir juízos críticos sobre o que vê, manifestando interesse e evidenciando os seus conhecimentos no contexto das 
actividades da disciplina.  
Experimentar, através do desenho, conceitos e temáticas próprios/as de manifestações artísticas contemporâneas.  
Selecionar modos de registo: traço (intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha, 
densidade, transparência, cor e gradação) e técnica mista (combinações entre traço e mancha, colagens, entre outros modos 
de experimentação), evidenciando um crescente domínio técnico e intencionalidade expressiva nos trabalhos que realiza.  
Selecionar os suportes e os materiais em função das suas características, adequando-os às ideias a desenvolver.  
Manifestar um progressivo domínio na aplicação dos conceitos e dos elementos estruturais da linguagem plástica: forma 
(plano, superfície, textura, estrutura); cor/luz; espaço e volume (profundidade e sugestão da tridimensionalidade); 
movimento e tempo (cadência, sequência, repetição), valor, textura, escala, ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros; 
aplicando-os na elaboração de desenhos e de imagens elaborados a partir de situações reais, sugeridas ou imaginadas. 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Conhecer referenciais da arquitetura, do design, da escultura e da pintura que explorem cânones (aritméticos e simbólicos, 
entre outros), percebendo as relações entre estes e as diferentes épocas e contextos geográficos.  
Aprofundar os estudos da forma (proporção, desproporção, transformação) em diferentes contextos e ambientes, 
exercitando a capacidade de registo das suas qualidades expressivas (expressão do movimento, dinamismo, espontaneidade 
e tensão, entre outras).  
Manifestar um progressivo domínio na realização, à mão livre, de exercícios de representação empírica do espaço que se 
enquadrem nos sistemas de representação convencionais.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Utilizar, com capacidade técnica e intencionalidade expressiva, os meios digitais de edição de imagem e de desenho vetorial. 
 
Desenvolver, com crescente domínio, os estudos de formas e de escalas, iniciando processos de análise e síntese do corpo 
humano. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESENHO  A – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Compreender que os processos de observação de diferentes imagens articulam perspetivas múltiplas de análise da(s) 
realidade(s).  
Refletir sobre a relação entre os eixos estruturantes das imagens [significante e significado (s)] e a sua articulação com as 
vivências e os conhecimentos dos fruidores/observadores.  
Aprofundar conhecimentos sobre a relação entre o que é percecionado e os diferentes modos de representação da(s) 
realidade(s).  
Refletir sobre o modo como os diferentes contextos das imagens e as circunstâncias em que o fruidor/observador as 
perceciona podem desencadear múltiplas leituras e interpretações.  
Reinterpretar referências de diferentes movimentos artísticos. 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Manifestar sentido crítico e sentido estético, articulando processos diversos de análise, síntese, argumentação e apreciação, 
enquanto observador-criador.  
Compreender a diversidade dos modos de expressão artística das diferentes culturas e o seu papel na construção da(s) 
identidade(s) cultural(ais).  
Avaliar o trabalho realizado por si e pelos seus pares, justificando as suas opções relativamente aos processos desenvolvidos 
e utilizando critérios de análise fundamentados nos seus conhecimentos e em referências culturais e artísticas. 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Desenvolver processos próprios de representação em torno do conceito de forma (ampliação, sobreposição, rotação, 
nivelamento, simplificação, acentuação e repetição), selecionando contextos, ambientes, formas de registo e de composição 
(linha, mancha, sombra, cor, contorno, sobreposição e justaposição, entre outros).  
Dominar e utilizar os efeitos da cor, manipulando-a de acordo com o aspeto gráfico/plástico pretendido. 
Aplicar diferentes esquemas cromáticos (analogia de cores, cores complementares, cores quentes e frias ou tríades 
cromáticas), na criação de composições.  
Utilizar o desenho de forma autónoma e intencional, nas suas diferentes vertentes, para comunicar ideias, temas, conceitos e 
ambientes.  
Selecionar, de forma autónoma e intencional, diferentes modos de registo, suportes, técnicas e materiais (convencionais e 
não convencionais).  
Dominar as relações entre os elementos da linguagem plástica, evidenciando um gradual desenvolvimento estético nas suas 
composições (unidade, variedade, vitalidade, harmonia, síntese, entre outros).  
Utilizar, de forma autónoma e intencional, as possibilidades expressivas dos meios digitais e os diversos processos de 
transformação gráfica.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Desenvolver, de forma autónoma e criativa, os processos de análise explorados anteriormente, através do desenho de várias 
expressões do corpo e da cabeça. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 15% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro 
das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, emoções, 
pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em 
diversos tipos de texto; identificar marcas do texto oral que introduzem mudança 
de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação.  
 
Compreensão Escrita 
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-
chave, ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem 
mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a). 
 
Interação Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; 
interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 
alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível.  
 
Interação escrita 
Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas 
adequadas; responder a um questionário, email, chat e carta de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, dentro das áreas temáticas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção Oral 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir 
enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.  
 
Produção Escrita 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário. Reconhecer realidades 
Interculturais distintas 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 
experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse 
em conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua 
cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e 
sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver 
atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência 
multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos socioculturais dos 
países de expressão inglesa. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a 
vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas, 
revelando à-vontade na comunicação em situações reais.  
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em 
situações conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando feedback construtivo para atingir o objetivo proposto.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar a uma escala local, nacional e internacional para produção e 
comunicação online; demonstrar autonomia na pesquisa, compreensão e 
partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; 
contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 
 
Pensar criticamente  
Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e 
coerente; revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio 
desempenho, de acordo com a avaliação realizada.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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 Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre 
vários assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses 
pessoais. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação 
realizada de modo a melhorar o  
seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos 
objetivos de aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de 
acordo com a avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação, 
tais como portefólios, diários e grelhas de progressão de aprendizagem.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 15% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro 
das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, emoções, 
pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em 
diversos tipos de texto; identificar marcas do texto oral que introduzem mudança 
de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação.  
 
Compreensão Escrita 
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-
chave, ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem 
mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a). 
 
Interação Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; 
interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 
alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível.  
 
Interação escrita 
Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas 
adequadas; responder a um questionário, email, chat e carta de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, dentro das áreas temáticas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos. 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 612 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção Oral 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir 
enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.  
 
Produção Escrita 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário. Reconhecer realidades 
Interculturais distintas 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 
experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse 
em conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua 
cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e 
sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver 
atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência 
multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos socioculturais dos 
países de expressão inglesa. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a 
vocabulário e expressões idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas, 
revelando à-vontade na comunicação em situações reais.  
 
Colaborar em pares e em grupo 
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em 
situações conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando feedback construtivo para atingir o objetivo proposto.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar a uma escala local, nacional e internacional para produção e 
comunicação online; demonstrar autonomia na pesquisa, compreensão e 
partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; 
contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 
 
Pensar criticamente  
Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e 
coerente; revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio 
desempenho, de acordo com a avaliação realizada.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 

... 
demonstr
a sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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 Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre 
vários assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses 
pessoais. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação 
realizada de modo a melhorar o  
seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos 
objetivos de aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de 
acordo com a avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação, 
tais como portefólios, diários e grelhas de progressão de aprendizagem.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FILOSOFIA – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 35% ARG – 55% PRO – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
 
 
Conceptualização (CONC) 
 
 

- Identificar, clarificar e relacionar com clareza e rigor conceitos filosóficos, mobilizando-os na compreensão e formulação de 
problemas, teses e argumentos filosóficos. 
 
 
 
 
 
Argumentação (ARG) 
- Identificar, formula teorias, teses e argumentos filosóficos. 
- Identificar e formular teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e 
informal, avaliando criticamente os seus pontos fortes e fracos. 
- Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos apresentados a 
estudo. 
- Determinar as implicações filosóficas e as implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica. 
- Apresentar e discutir, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas filosóficos. 
- Assumir posições pessoais – oralmente ou por escrito - com clareza e rigor discursivo, mobilizando conhecimentos 
filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos. 
- Aplicar adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
apresentando soluções relevantes para esses problemas, articulando, quando possível, com outras áreas do saber. 
- Assumir um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico para compreender, formular e 
refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu 
impacto nas gerações futuras. 
- Defender, acerca dos problemas filosóficos em estudo e dos problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
posições autónomas devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania ativa. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo – estruturado e fluente - de forma sistemática e autónoma,  
- Comunicar, com correção linguística, e com uso e domínio correto dos conceitos nucleares da disciplina, 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
Problematização (PRO) 
- Identificar, formular e relacionar com clareza e rigor problemas filosóficos, justificando a sua pertinência. 
- Problematizar os conhecimentos adquiridos (problemas, teses, e argumentos filosóficos), mobilizando-os, de forma escrita 
e/ou oral, na fundamentação de opiniões relativas a problemas do mundo contemporâneo (a uma escala local e global), de 
forma a intervir de modo responsável no seu meio envolvente, promovendo uma cidadania ativa. 
 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FILOSOFIA – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 35% ARG – 55% PRO – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Conceptualização (CONC) 
 
 

 - Identificar, clarificar e relacionar com clareza e rigor conceitos filosóficos, mobilizando-os na compreensão e formulação 
de problemas, teses e argumentos filosóficos. 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentação  
 
 
- Identificar, formula teorias, teses e argumentos filosóficos. 
- Identificar e formular teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e 
informal, avaliando criticamente os seus pontos fortes e fracos. 
- Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos apresentados a 
estudo. 
- Determinar as implicações filosóficas e as implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica. 
- Apresentar e discutir, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas filosóficos. 
- Assumir posições pessoais – oralmente ou por escrito - com clareza e rigor discursivo, mobilizando conhecimentos 
filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos. 
- Aplicar adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
apresentando soluções relevantes para esses problemas, articulando, quando possível, com outras áreas do saber. 
- Assumir um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico para compreender, formular e 
refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu 
impacto nas gerações futuras. 
- Defender, acerca dos problemas filosóficos em estudo e dos problemas que se colocam às sociedades contemporâneas, 
posições autónomas devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania ativa. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo – estruturado e fluente - de forma sistemática e autónoma,  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Comunicar, com correção linguística, e com uso e domínio correto dos conceitos nucleares da disciplina, 
 
 
 
 
 
Problematização (PRO) 
 - Identificar, formular e relacionar com clareza e rigor problemas filosóficos, justificando a sua pertinência. 
- Problematizar os conhecimentos adquiridos (problemas, teses, e argumentos filosóficos), mobilizando-os, de forma escrita 
e/ou oral, na fundamentação de opiniões relativas a problemas do mundo contemporâneo (a uma escala local e global), de 
forma a intervir de modo responsável no seu meio envolvente, promovendo uma cidadania ativa. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICA E QUÍMICA A – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Elementos Químicos e sua Organização – 22% Propriedades e Transformações da Matéria – 28% Energia e sua conservação – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

Elementos Químicos e sua Organização 
 
• Massa e tamanho dos átomos 

Descrever a constituição dos átomos utilizando os conceitos de número de massa, número atómico e isótopos.  
Interpretar a escala atómica recorrendo a exemplos da microscopia de alta resolução e da nanotecnologia, comparando-a com 
outras estruturas da natureza.  
Definir a unidade de massa atómica e interpretar o significado de massa atómica relativa média.  
Calcular o valor da massa atómica relativa média a partir das massas isotópicas, justificando a proximidade do seu valor com 
a massa do isótopo mais abundante. 
Relacionar o número de entidades com a quantidade de matéria, identificando a constante de Avogadro como constante de 
proporcionalidade.  
Relacionar a massa de uma amostra e a quantidade de matéria com a massa molar.  
Resolver exercícios e problemas envolvendo cálculos numéricos sobre composições de misturas em diversas unidades, 
relacionando as grandezas massa, quantidade de matéria, número de partículas, fração molar e fração mássica. 
Resolver, experimentalmente, problemas de medição de massas e de volumes, selecionando os instrumentos de medição mais 
adequados, apresentando os resultados atendendo à incerteza de leitura e ao número adequado de algarismos significativos. 
 
• Energia dos eletrões nos átomos 

Relacionar as energias dos fotões correspondentes às zonas mais comuns do espetro eletromagnético e essas energias com a 
frequência da luz.  
Interpretar os espetros de emissão do átomo de hidrogénio a partir da quantização da energia e da transição entre níveis 
eletrónicos e generalizar para qualquer átomo. 
Identificar as duas ideias fundamentais do modelo atómico de Bohr que prevalecem no modelo da nuvem eletrónica. 
Associar cada série espetral do átomo de hidrogénio a transições eletrónicas com emissão de radiação nas zonas do 
ultravioleta, visível e infravermelho. 
Comparar os espetros de absorção e emissão de vários elementos químicos, concluindo que são característicos de cada 
elemento.  
Explicar, a partir de informação selecionada, algumas aplicações da espetroscopia atómica (por exemplo, identificação de 
elementos químicos nas estrelas, determinação de quantidades vestigiais em química forense).  
Identificar, experimentalmente, elementos químicos em amostras desconhecidas de vários sais, usando testes de chama, 
comunicando as conclusões. 
Reconhecer que nos átomos poli-eletrónicos, para além da atração entre os eletrões e o núcleo que diminui a energia dos 
eletrões, existe a repulsão entre os eletrões que aumenta a sua energia. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Interpretar o modelo da nuvem eletrónica.  
Interpretar valores de energia de remoção eletrónica com base nos níveis e subníveis de energia.  
Concluir, a partir de valores de energia de remoção eletrónica, obtidas por espetroscopia fotoeletrónica, que átomos de 
elementos diferentes têm valores diferentes da energia dos eletrões. 
Compreender que as orbitais s, p e d e as suas representações gráficas são distribuições probabilísticas; reconhecendo que as 
orbitais de um mesmo subnível são degeneradas.  
Identificar as orbitais atómicas s, p e d, com base em representações da densidade eletrónica que lhes esta associada e 
distingui-las quanto ao número e a forma. 
Estabelecer a configuração eletrónica de átomos de elementos até Z =23, utilizando a notação s p d, atendendo ao Princípio da 
Construção, ao Princípio da Exclusão de Pauli e à maximização do número de eletrões desemparelhados em orbitais 
degeneradas. 
 
• Tabela Periódica 

Pesquisar o contributo dos vários cientistas para a construção da Tabela Periódica atual, comunicando as conclusões.  
Interpretar a organização da Tabela Periódica com base nas configurações eletrónicas dos elementos. 
Interpretar a energia de ionização e o raio atómico dos elementos representativos como propriedades periódicas, 
relacionando-as com as respetivas configurações eletrónicas, bem como com base nas suas posições relativas na tabela 
periódica. 
Interpretar a periodicidade das propriedades dos elementos químicos na Tabela Periódica e explicar a tendência de formação 
de iões de metais e não-metais. 
Interpretar a baixa reatividade dos gases nobres, relacionando-a com a estrutura eletrónica destes elementos.  
Interpretar a reatividade de metais alcalinos e alcalinoterrosos, bem como halogéneos, ao longo do grupo. 
Distinguir entre propriedades de um elemento e propriedades da(s) substância(s) elementar(es) correspondentes. 
Determinar, experimentalmente, a densidade relativa de metais por picnometria, avaliando os procedimentos, interpretando 
e comunicando os resultados. 
 

Propriedades e Transformações da Matéria 
 
• Ligação química 

Compreender que a formação de ligações químicas é um processo que aumenta a estabilidade de um sistema de dois ou mais 
átomos, interpretando-a em termos de forças de atração e de repulsão no sistema núcleos-eletrões.  
Interpretar os gráficos de energia em função da distância internuclear de moléculas diatómicas. 
Distinguir os vários tipos de ligação química: covalente, iónica e metálica, recorrendo a exemplos. 
Explicar a ligação química com base no modelo de Lewis. 
Representar, com base na regra do octeto, as fórmulas de estrutura de Lewis de algumas moléculas, interpretando a ocorrência 
de ligações covalentes simples, duplas ou triplas.  
Relacionar o parâmetro ângulo de ligação nas moléculas com base no modelo da repulsão dos pares de eletrões de valência. 
Prever a geometria das moléculas com base na repulsão dos pares de eletrões da camada de valência. 
Interpretar e relacionar os parâmetros de ligação, energia e comprimento, para ligações entre átomos dos mesmos elementos.  
Prever a relação entre as energias de ligação ou os comprimentos de ligação em moléculas semelhantes, com base na variação 
das propriedades periódicas dos elementos envolvidos nas ligações químicas. 
Identificar ligações polares e apolares com base no tipo de átomos envolvidos na ligação e prever a polaridade de moléculas 
simples. 
Identificar hidrocarbonetos saturados, insaturados e haloalcanos. 
Identificar, com base em informação selecionada, grupos funcionais (álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas) 
em moléculas orgânicas, biomoléculas e fármacos, a partir das suas fórmulas de estrutura.  
Interpretar as forças de Van der Waals e ligações de hidrogénio em interações intermoleculares, discutindo as suas 
implicações na estrutura e propriedades da matéria e a sua importância em sistemas biológicos. 
 
• Gases e dispersões 

Compreender o conceito de volume molar de gases a partir da lei de Avogadro e concluir que este só depende da pressão e 
temperatura e não do gás em concreto. 
Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de massa, massa molar, fração molar, fração mássica, volume molar e massa 
volúmica de gases, explicando as estratégias de resolução.  
Pesquisar a composição da troposfera terrestre e identificar os gases poluentes e suas fontes, designadamente os gases que 
provocam efeitos de estufa, investigando e comunicando alternativas para minorar as fontes de poluição. 
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Determinar a composição quantitativa de soluções aquosas e gasosas (como, por exemplo, a atmosfera terrestre), em 
concentração, concentração em massa, fração molar, fração mássica, percentagem em massa e em volume e partes por milhão, 
e estabelecer correspondências adequadas. 
Resolver problemas envolvendo cálculos numéricos sobre a composição quantitativa de soluções aquosas e gasosas, 
exprimindo-a nas principais unidades, explicando as estratégias de resolução.  
Preparar soluções aquosas a partir de solutos sólidos e por diluição, avaliando procedimentos e comunicando os resultados. 
 
• Transformações químicas 

Interpretar as reações químicas em termos de quebra e formação de ligações.  
Explicar, no contexto de uma reação química, o que é um processo exotérmico e endotérmico.  
Designar a variação de energia entre reagentes e produtos como entalpia, interpretar o seu sinal e reconhecer que a pressão 
constante a variação de entalpia é igual ao calor trocado com o exterior.  
Relacionar a variação de entalpia com as energias de ligação de reagentes e de produtos.  
Identificar a luz como fonte de energia das reações fotoquímicas e distinguir fotodissociação e fotoionização, recorrendo à 
representação simbólica destes fenómenos. 
Interpretar fenómenos de fotodissociação e fotoionização na atmosfera terrestre envolvendo O2, O3, e N2 relacionando-os com 
a energia da radiação envolvida e com a estabilidade destas moléculas. 
Investigar experimentalmente o efeito da luz sobre o cloreto de prata.  
Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os papéis do ozono na troposfera e na estratosfera, interpretando a 
formação e destruição do ozono estratosférico e comunicando as suas conclusões. 
Explicar a formação dos radicais livres a partir dos clorofluorocarbonetos (CFC) tirando conclusões sobre a sua estabilidade 
na troposfera e efeitos sobre o ozono estratosférico. 
Relacionar a elevada reatividade dos radicais livres com a particularidade de serem espécies que possuem eletrões 
desemparelhados e explicita alguns dos seus efeitos na atmosfera e sobre os seres vivos, por exemplo o envelhecimento. 
 

Energia e sua conservação 
 
• Energia e movimentos 

Compreender as transformações de energia num sistema mecânico redutível ao seu centro de massa, em resultado da 
interação com outros sistemas.  
Estabelecer experimentalmente a relação entre a variação de energia cinética e a distância percorrida por um corpo, sujeito a 
um sistema de forças de resultante constante, usando processos de medição e de tratamento estatístico de dados.  
Interpretar as transferências de energia como trabalho em sistemas mecânicos, e os conceitos de força conservativa 
(aplicando o conceito de energia potencial gravítica) e de força não conservativa (aplicando o conceito de energia mecânica).  
Identificar trabalho como uma medida da energia transferida entre sistemas por ação de forças e calcular o trabalho realizado 
por uma força constante em movimentos retilíneos, qualquer que seja a direção dessa força, indicando quando e máximo. 
Enunciar e aplicar o Teorema da Energia Cinética. 
Analisar situações do quotidiano sob o ponto de vista da conservação ou da variação da energia mecânica, identificando 
transformações de energia e transferências de energia.  
Relacionar a variação de energia mecânica com o trabalho realizado pelas forças não conservativas e aplicar esta relação na 
resolução de problemas. 
Investigar, experimentalmente, o movimento vertical de queda e de ressalto de uma bola, com base em considerações 
energéticas, avaliando os resultados, tendo em conta as previsões do modelo teórico, e comunicando as conclusões.  
Aplicar, na resolução de problemas, a relação entre os trabalhos da resultante das forças, do peso e das forças não 
conservativas e as variações de energia cinética, potencial gravítica e mecânica, descrevendo procedimentos, argumentos e 
raciocínios, explicando as soluções encontradas. 
 
• Energia e fenómenos elétricos 

Interpretar o significado das grandezas: corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica.  
Montar circuitos elétricos, associando componentes elétricos em série e em paralelo, e, a partir de medições, caracterizá-los 
quanto à corrente elétrica que os percorrem, à diferença de potencial elétrico aos seus terminais, bem como resistência elétrica 
dos recetores.  
Compreender a função e as características de um gerador e determinar as características de uma pilha numa atividade 
experimental.  
Interpretar a dependência da resistência elétrica de um condutor filiforme com a resistividade, característica do material que 
o constitui, e com as suas características geométricas (comprimento e área da secção reta). 
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Aplicar, na resolução de problemas, a conservação da energia num circuito elétrico, tendo em conta o efeito Joule, descrevendo 
procedimentos, argumentos e raciocínios, explicando as soluções encontradas.  
Avaliar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, como a energia elétrica e as suas diversas aplicações são vitais na sociedade 
actual e as repercussões a nível social, económico, político e ambiental. 
 
• Energia, fenómenos térmicos e radiação 

Compreender os processos e os mecanismos de transferências de energia em sistemas termodinâmicos.   
Identificar um sistema termodinâmico como aquele em que se tem em conta a sua energia interna. 
Indicar que a temperatura é uma propriedade que determina se um sistema está ou não em equilíbrio térmico com outros e 
que o aumento de temperatura de um sistema implica, em geral, um aumento da energia cinética das suas partículas. 
Identificar calor como a energia transferida espontaneamente entre sistemas a diferentes temperaturas. 
Distinguir, na transferência de energia por calor, a radiação – transferência de energia através da propagação de luz, sem haver 
contacto entre os sistemas – da condução e da convecção que exigem contacto entre sistemas. 
Associar a condutividade térmica a taxa temporal de transferência de energia como calor por condução, distinguindo materiais 
bons e maus condutores do calor. 
Explicitar que todos os corpos emitem radiação e que à temperatura ambiente emitem predominantemente no infravermelho, 
dando exemplos de aplicação. 
Aplicar, na resolução de problemas, a Primeira Lei da Termodinâmica, descrevendo argumentos e raciocínios, explicando as 
soluções encontradas, enquadrando as descobertas científicas que levaram à sua formulação no contexto histórico, social e 
político.  
Explicar fenómenos do dia a dia utilizando balanços energéticos.  
Aplicar, na resolução de problemas de balanços energéticos, os conceitos de capacidade térmica mássica e de variação de 
entalpia mássica de transição de fase, descrevendo argumentos e raciocínios, explicando as soluções encontradas.  
Determinar, experimentalmente, a capacidade térmica mássica de um material e a variação de entalpia mássica de fusão do 
gelo, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Investigar, experimentalmente, a influência da irradiância e da diferença de potencial elétrico na potência elétrica fornecida 
por um painel fotovoltaico, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Dimensionar a área de um sistema fotovoltaico conhecida a irradiância solar média no local de instalação, o número médio de 
horas de luz solar por dia, o rendimento e a potência a debitar. 
Interpretar o funcionamento de um coletor solar e identificar as suas aplicações. 
Explicitar que os processos que ocorrem espontaneamente na Natureza se dão sempre no sentido da diminuição da energia 
útil.  
Compreender o rendimento de um processo, interpretando a degradação de energia com base na Segunda Lei da 
Termodinâmica, percebendo a responsabilidade individual e coletiva na utilização sustentável de recursos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICA E QUÍMICA A – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Mecânica – 28 % Ondas e Eletromagnetismo – 20% Equilíbrio Químico – 28 % 
Reações em Sistemas Aquosos – 

20% 
Aprendizagens de 10º ano – 

4% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

Mecânica 
 
• Tempo, posição, velocidade e aceleração 

Analisar movimentos retilíneos reais, utilizando equipamento de recolha de dados sobre a posição de um corpo, associando a 
posição a um determinado referencial.  
Interpretar o carácter vetorial da velocidade e representar a velocidade em trajetórias retilíneas e curvilíneas.  
Interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo de movimentos retilíneos reais, classificando os movimentos em 
uniformes, acelerados ou retardados.  
Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de deslocamento, velocidade média, velocidade e aceleração, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os processos analíticos e gráficos utilizados. 
 
• Interações e seus efeitos 

Associar o conceito de força a uma interação entre dois corpos e identificar as quatro interações fundamentais na Natureza, 
associando-as às ordens de grandeza dos respetivos alcances e intensidades relativas.  
Analisar a ação de forças, prevendo os seus efeitos sobre a velocidade em movimentos curvilíneos e retilíneos (acelerados e 
retardados), relacionando esses efeitos com a aceleração.  
Aplicar, na resolução de problemas, as Leis de Newton e a Lei da Gravitação Universal, enquadrando as descobertas científicas 
no contexto histórico e social, explicando as estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma 
conclusão.  
Determinar, experimentalmente, a aceleração da gravidade num movimento de queda livre, investigando se depende da massa 
dos corpos, avaliando procedimentos e comunicando os resultados. 

 

• Forças e movimentos 

Interpretar e caracterizar movimentos retilíneos (uniformes, uniformemente variados e variados) e circulares uniformes, 
tendo em conta a resultante das forças e as condições iniciais.  
Investigar, experimentalmente, o movimento de um corpo quando sujeito a uma resultante de forças não nula e nula, 
formulando hipóteses, avaliando procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Relacionar, experimentalmente, a velocidade e o deslocamento num movimento uniformemente variado, determinando a 
aceleração e a resultante das forças, avaliando procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
Resolver problemas de movimentos retilíneos (queda livre, plano inclinado e queda com efeito de resistência do ar não 
desprezável) e circular uniforme, aplicando abordagens analíticas e gráficas, mobilizando as Leis de Newton, explicando as 
estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei da Gravitação Universal e a Lei Fundamental da Dinâmica ao movimento circular e 
uniforme de satélites. Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os avanços tecnológicos na exploração espacial.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

 

Ondas e Eletromagnetismo 
 
• Sinais e Ondas 

Interpretar e caracterizar fenómenos ondulatórios, salientando as ondas periódicas, distinguindo ondas transversais de 
longitudinais e ondas mecânicas de eletromagnéticas.  
Relacionar frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação, explicitando que a frequência de vibração não se 
altera e depende apenas da frequência da fonte.  
Concluir, experimentalmente, sobre as características de sons a partir da observação de sinais elétricos resultantes da 
conversão de sinais sonoros, explicando os procedimentos e os resultados, utilizando linguagem científica adequada.  
Identificar o som como uma onda de pressão.  
Determinar, experimentalmente, a velocidade de propagação de um sinal sonoro, identificando fontes de erro, sugerindo 
melhorias na atividade laboratorial e propondo procedimentos alternativos.  
Aplicar, na resolução de problemas, as periodicidades espacial e temporal de uma onda e a descrição gráfica de um sinal 
harmónico, explicando as estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 
 
• Eletromagnetismo e ondas eletromagnéticas 

Identificar as origens do campo elétrico e do campo magnético, caracterizando-os através das linhas de campo observadas 
experimentalmente.  
Relacionar, qualitativamente, os campos elétrico e magnético com as forças elétrica sobre uma carga pontual e magnética 
sobre um íman, respetivamente.  
Investigar os contributos dos trabalhos de Oersted, Faraday, Maxwell e Hertz para o eletromagnetismo, analisando o seu papel 
na construção do conhecimento científico, e comunicando as conclusões. 
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei de Faraday, interpretando aplicações da indução eletromagnética, explicando as 
estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 
Investigar, experimentalmente, os fenómenos de reflexão, refração, reflexão total e difração da luz, determinando o índice de 
refração de um meio e o comprimento de onda da luz num laser.  
Aplicar, na resolução de problemas, as Leis da Reflexão e da Refração da luz, explicando as estratégias de resolução e os 
raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Interpretar o papel do conhecimento sobre fenómenos ondulatórios no desenvolvimento de produtos tecnológicos. 
Fundamentar a utilização das ondas eletromagnéticas nas comunicações e no conhecimento do Universo, integrando aspetos 
que evidenciem o carácter provisório do conhecimento científico e reconhecendo problemas em aberto. 
 

Equilíbrio Químico 
 
• Aspetos quantitativos das reações químicas 

Interpretar o significado das equações químicas em termos de quantidade de matéria.  
Compreender o conceito de reagente limitante numa reação química, usando exemplos simples da realidade industrial.  
Resolver problemas envolvendo a estequiometria de uma reação, incluindo o cálculo do rendimento, explicando as estratégias 
de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Determinar, experimentalmente, o rendimento na síntese de um composto, avaliando os resultados obtidos.  
Comparar reações químicas do ponto de vista da química verde, avaliando as implicações na sustentabilidade social, 
económica e ambiental. 
 
• Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas 

Aplicar, na resolução de problemas, o conceito de equilíbrio químico em sistemas homogéneos, incluindo a análise de gráficos, 
a escrita de expressões matemáticas que traduzam a constante de equilíbrio e a relação entre a constante de equilíbrio e a 
extensão de uma reação, explicando as estratégias de resolução.  
Relacionar as constantes de equilíbrio das reações direta e inversa.  
Prever o sentido da evolução de um sistema químico homogéneo quando o estado de equilíbrio é perturbado (variações de 
pressão em sistemas gasosos, de temperatura e de concentração), com base no Princípio de Le Châtelier.  
Prever o sentido da evolução de um sistema químico homogéneo por comparação entre o quociente da reação e a constante 
de equilíbrio.  
Investigar, experimentalmente, alterações de equilíbrios químicos em sistemas aquosos por variação da concentração de 
reagentes e produtos, formulando hipóteses, avaliando procedimentos e comunicando os resultados.  
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Aplicar o Princípio de Le Châtelier à síntese do amoníaco e a outros processos industriais e justificar aspetos de compromisso 
relacionados com temperatura, pressão e uso de catalisadores. 
 
• Reações ácido-base 

Identificar marcos históricos importantes na interpretação de fenómenos ácido-base, culminando na definição de ácido e base 
de acordo com Brönsted e Lowry.  
Caracterizar a autoionização da água, relacionando-a com o produto iónico da água.  
Relacionar as concentrações dos iões H3O+ e OH−, bem como o pH com aquelas concentrações em soluções aquosas, e, 
determinar o pH de soluções de ácidos (ou bases) fortes.  
Interpretar reações ácido-base de acordo com Brönsted e Lowry, explicando o que é um par conjugado ácido-base.  
Relacionar as concentrações de equilíbrio das espécies químicas envolvidas na ionização de ácidos monopróticos fracos (ou 
de bases) com o pH e a constante de acidez (ou basicidade), tendo em consideração a estequiometria da reação.  
Planear e realizar uma titulação ácido-base, interpretando o significado de neutralização e de ponto de equivalência.  
Avaliar o carácter ácido, básico ou neutro de soluções aquosas de sais com base nos valores das constantes de acidez ou de 
basicidade dos iões do sal em solução.  
Interpretar a acidez da chuva normal e a formação de chuvas ácidas, explicando algumas das suas consequências ambientais. 
Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, formas de minimizar a chuva ácida, a nível pessoal, social e industrial, e 
comunicar as conclusões. 
 

Reações em sistemas aquosos 
 
• Reações de oxidação-redução 

Interpretar reações de oxidação-redução, escrevendo as equações das semirreações, identificando as espécies químicas 
oxidada (redutor) e reduzida (oxidante), utilizando o conceito de número de oxidação.  
Organizar uma série eletroquímica a partir da realização laboratorial de reações entre metais e soluções aquosas de sais 
contendo catiões de outros metais, avaliando os procedimentos e comunicando os resultados.  
Comparar o poder redutor de alguns metais e prever se uma reação de oxidação-redução ocorre usando uma série 
eletroquímica adequada, interpretando a corrosão dos metais como um processo de oxidação-redução.  
Relacionar os fenómenos de oxidação-redução com a necessidade de proteção de estruturas metálicas, fixas ou móveis 
(pontes, navios, caminhos de ferro, etc.). 
 
• Soluções e equilíbrio de solubilidade 

Relacionar as características das águas (naturais ou tratadas), enquanto soluções aquosas, com a dissolução de sais e do 
dióxido de carbono da atmosfera numa perspetiva transversal da importância da água no planeta e no desenvolvimento da 
sociedade humana.  
Interpretar equilíbrios de solubilidade, relacionando a solubilidade com a constante de produto de solubilidade.  
Avaliar se há formação de um precipitado, com base nas concentrações de iões presentes em solução e nos valores de produtos 
de solubilidade, classificando as soluções de um dado soluto em não saturadas, saturadas e sobressaturadas.  
Investigar, experimentalmente, o efeito da temperatura na solubilidade de um soluto sólido em água, formulando hipóteses, 
controlando variáveis e avaliando os resultados.  
Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito do ião-comum na solubilidade de sais em água.  
Pesquisar sobre a dureza total da água e processos para a minimizar e sobre a utilização de reações de precipitação na remoção 
de poluentes da água, e comunicar as conclusões. 
 

Aprendizagens de 10º ano 
 
Aprendizagens específicas do 10º ano elencadas nos temas: Energia dos eletrões nos átomos, Tabela Periódica, Ligação 
Química, Transformações Químicas, Energia e fenómenos elétricos e Energia, fenómenos térmicos e radiação do 10º ano.  
As aprendizagens do 10º ano elencadas nos restantes temas: Massa e tamanho dos átomos, Gases e Dispersões e Energia e 
movimentos assumem a ponderação do domínio do 11º ano no qual essas aprendizagens aparecem interligadas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA E GEOLOGIA – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 20%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 30% CAI (Aplicar e Interpretar) – 30%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  
Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  
Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes.  
Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades práticas.  
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA).  
Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia e de Geologia.  

 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR DOMÍNIO (AED)  
 
Geologia e métodos 
Interpretar situações identificando exemplos de interações entre os subsistemas terrestres (atmosfera, biosfera, geosfera e 
hidrosfera). 
Explicar o ciclo litológico com base nos processos de génese e características dos vários tipos de rochas, selecionando 
exemplos que possam ser observados em amostras de mão no laboratório e/ou no campo. 
Interpretar evidências de mobilismo geológico com base na teoria da Tectónica de Placas (placa litosférica, limites 
divergentes, convergentes e conservativos, rifte e zona de subducção, dorsais e fossas oceânicas).  
Utilizar princípios de raciocínio geológico (atualismo, catastrofismo, Uniformitarismo e neocatastrofismo) na interpretação 
de evidências de factos da história da Terra (sequências estratigráficas, fósseis, tipos de rochas e formas de relevo).  
Distinguir processos de datação relativa de radiométrica, identificando exemplos das suas potencialidades e limitações como 
métodos de investigação em geologia. 
Relacionar a construção da escala do tempo geológico com factos biológicos (aparecimento, evolução e extinção de espécies) 
e geológicos da história da Terra.  
 
Estrutura e dinâmica da geosfera  
Relacionar composição de lavas (ácidas, intermédias e básicas), tipo de atividade vulcânica (explosiva, mista e efusiva), 
materiais expelidos e forma de edifícios vulcânicos, em situações concretas/ reais. 
Explicar (ou prever) características de magmas e de atividade vulcânica ativa com base na teoria da Tectónica de Placas. 
Distinguir vulcanismo ativo de inativo, justificando a sua importância para o estudo da história da Terra. 
Distinção entre vulcanismo primário e residual (secundário) e as formas de manifestações. 
Localizar evidências de atividade vulcânica em Portugal e seus impactes socioeconómicos (aproveitamento geotérmico, 
turístico e arquitetónico). 
Planificar e realizar atividades laboratoriais de simulação de aspetos de atividade vulcânica, identificando analogias e 
diferenças de escalas (temporal e espacial) entre os modelos e os processos geológicos. 
Compreender os principais riscos da atividade vulcânica, bem como respetivas medidas de minimização. 
Explicar a formação de um sismo com base na teoria do ressalto elástico. 
Caracterizar as ondas sísmicas (longitudinais, transversais e superficiais) quanto à origem, forma de propagação, efeitos e 
registo.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Interpretar dados de propagação de ondas sísmicas prevendo a localização de descontinuidades (Mohorovicic, Gutenberg e 
Lehmann).  
Relacionar a existência de zonas de sombra com as características da Terra e das ondas sísmicas. 
Determinar graficamente o epicentro de sismos, recorrendo a sismogramas simplificados.  
Distinguir escalas de magnitude e intensidade sísmica.  
Usar a teoria da tectónica de placas para analisar dados de vulcanismo e sismicidade em Portugal e no planeta Terra. 
Compreender os principais riscos da atividade sísmica, bem como respetivas medidas de minimização. 
Discutir potencialidades e limitações dos métodos diretos e indiretos, geomagnetismo, gradiente geobárico, gravimetria e 
geotermia (grau e gradiente geotérmicos e fluxo térmico) no estudo da estrutura interna da Terra. 
Vulcanismo 
Interpretar modelos da estrutura interna da Terra com base em critérios composicionais (crosta continental e oceânica, 
manto e núcleo) e critérios físicos (litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo interno e externo).  
Relacionar as propriedades da astenosfera com a dinâmica da litosfera e a tectónica de placas, explicando os movimentos 
horizontais e verticais (isostasia). 
 
Biodiversidade 
Relacionar a diversidade biológica com intervenções antrópicas que podem interferir na dinâmica dos ecossistemas 
(interações bióticas/ abióticas, extinção e conservação de espécies). 
Sistematizar conhecimentos de hierarquia biológica (comunidade, população, espécie, organismo, sistemas e órgãos, tecidos 
e células) e estrutura dos ecossistemas (produtores, consumidores, decompositores) com base em dados recolhidos em 
suportes/ambientes diversificados (ex.: bibliografia, vídeos, jardins, parques naturais e museus).  
Distinguir tipos de células com base em aspetos de ultraestrutura e dimensão: células procarióticas/ eucarióticas 
(membrana plasmática, citoplasma, organelos membranares, núcleo e mitocôndria); células animais/ vegetais (parede 
celulósica, vacúolo hídrico e cloroplasto).  
Caracterizar biomoléculas (proteínas, glícidos, lípidos, ácidos nucleicos) com base em aspetos químicos e funcionais 
(nomeadamente a função enzimática das proteínas), mobilizando conhecimentos de química (grupos funcionais e 
nomenclatura). 
 
Obtenção de matéria 
Distinguir ingestão de digestão (intracelular e extracelular) e de absorção em seres vivos heterotróficos com diferente grau 
de complexidade (ex.: bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e vertebrados).  
Interpretar o modelo de membrana celular (mosaico fluido) com base na organização e características das biomoléculas 
constituintes.  
Relacionar processos transmembranares (ativos e passivos) com requisitos de obtenção de matéria e de integridade celular.  
Planificar e/ou realizar atividades laboratoriais/ experimentais sobre difusão/osmose, problematizando, formulando 
hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  
Integrar processos transmembranares e funções de organelos celulares (retículo endoplasmático, complexo de Golgi, 
lisossoma, vacúolo digestivo) para explicar processos fisiológicos.  
Aplicar conceitos de transporte transmembranar (transporte ativo, difusão, exocitose e endocitose) para explicar a 
propagação do impulso nervoso ao longo do neurónio e na sinapse. 
Interpretar dados experimentais sobre fotossíntese (espetro de absorção dos pigmentos, balanço dos produtos das fases 
química e fotoquímica), mobilizando conhecimentos de Química (energia dos eletrões nos átomos, processos exoenergéticos 
e endoenergéticos). 
Comparar processos fotossintéticos com quimiossintéticos. 
Identificar organismos fotossintéticos e quimiossintéticos. 
 
 
Distribuição de matéria 
Interpretar dados experimentais sobre mecanismos de transporte em xilema e floema.  
Explicar movimentos de fluidos nas plantas vasculares com base em modelos (pressão radicular; adesão-coesão-tensão; 
fluxo de massa), integrando aspetos funcionais e estruturais.  
Planificar e executar atividades laboratoriais/ experimentais relativas ao transporte nas plantas, problematizando, 
formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados. 
Relacionar características estruturais e funcionais de diferentes sistemas de transporte (sistemas abertos e fechados; 
circulação simples/ dupla incompleta/ completa) de animais (ex.: inseto, anelídeo, peixe, anfíbio, mamífero) com o seu grau 
de complexidade e adaptação às condições do meio em que vivem. 
Interpretar dados sobre composição de fluidos circulantes (sangue e linfa dos mamíferos) e sua função de transporte. 
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Transformação e utilização de energia pelos seres vivos 
Interpretar dados experimentais relativos a fermentação (alcoólica, lática) e respiração aeróbia (balanço energético, 
natureza dos produtos finais, equação geral e glicólise como etapa comum), mobilizando conhecimentos de química 
(processos exoenergéticos e endoenergéticos). 
Relacionar a ultraestrutura de células procarióticas e eucarióticas (mitocôndria) com as etapas da fermentação e respiração.  
Planificar e realizar atividades laboratoriais/ experimentais sobre metabolismo (fabrico de pão ou bebidas fermentadas por 
leveduras), problematizando, formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  
Interpretar dados experimentais sobre mecanismos de abertura e fecho de estomas e de regulação de trocas gasosas com o 
meio externo.  
Observar estomas, brânquias e pulmões, realizando procedimentos laboratoriais e registos legendados das observações 
efetuadas.  
Relacionar a diversidade de estruturas respiratórias (tegumento, traqueias, brânquias, pulmões) dos animais (ex.: inseto, 
anelídeo, peixe, anfíbio, mamífero) com o seu grau de complexidade e adaptação às condições do meio em que vivem. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA E GEOLOGIA – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 20%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 30% CAI (Aplicar e Interpretar) – 30%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  
Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  
Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes.  
Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades práticas.  
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA).  
Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia e de Geologia.  

 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR DOMÍNIO (AED)  
 
Crescimento, renovação e diferenciação celular 
Caracterizar e distinguir os diferentes tipos de ácidos nucleicos em termos de composição, estrutura e função. 
Explicar processos de replicação, transcrição e tradução e realizar trabalhos práticos que envolvam leitura do código 
genético. 
Relacionar a expressão da informação genética com as características das proteínas e o metabolismo das células.  
Interpretar situações relacionadas com mutações génicas, com base em conhecimentos de expressão genética. 
Explicar o ciclo celular e a sequência de acontecimentos que caracterizam mitose e citocinese em células animais e vegetais e 
interpretar gráficos da variação do teor de ADN durante o ciclo celular.  
Realizar procedimentos laboratoriais para observar imagens de mitose em tecidos vegetais. 
Avaliar o papel da mitose nos processos de crescimento, reparação e renovação de tecidos e órgãos em seres pluricelulares. 
Explicar que o crescimento de seres multicelulares implica processos de diferenciação celular. 
Discutir a possibilidade dos processos de diferenciação celular poderem ser afetados por agentes ambientais (raio-X, drogas, 
etc.). 
 
Reprodução 
Discutir potencialidades e limitações biológicas da reprodução assexuada e sua exploração com fins económicos.  
Planificar e realizar procedimentos laboratoriais e/ou de campo sobre processos de reprodução assexuada (propagação 
vegetativa, fragmentação ou gemulação, esporulação).  
Comparar os acontecimentos nucleares de meiose (divisões reducional e equacional) com os de mitose.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Relacionar o caráter aleatório dos processos de fecundação e meiose com a variabilidade dos seres vivos.  
Identificar e sequenciar fases de meiose, nas divisões I e II.  
Interpretar ciclos de vida (haplonte, diplonte e haplodiplonte), utilizando conceitos de reprodução, mitose, meiose e 
fecundação.  
Explicar a importância da diversidade dos processos de reprodução e das características dos ciclos de vida no crescimento 
das populações, sua variabilidade e sobrevivência.  
Realizar procedimentos laboratoriais para observar e comparar estruturas reprodutoras diversas presentes nos ciclos de 
vida da espirogira, do musgo/feto e de um mamífero.  
 
Evolução 
Distinguir modelos (autogénico e endossimbiótico) que explicam a génese de células eucarióticas.  
Interpretar situações concretas à luz do Lamarckismo, do Darwinismo e da perspetiva neodarwinista.   
Explicar situações que envolvam processos de evolução divergente/ convergente. 
Explicar a diversidade biológica com base em modelos e teorias aceites pela comunidade científica. 
 
Sistemática dos seres vivos  
Distinguir sistemas de classificação fenéticos de filogenéticos, identificando vantagens e limitações.  
Caracterizar o sistema de classificação de Whittaker modificado, reconhecendo que existem sistemas mais recentes, 
nomeadamente o que prevê a delimitação de domínios (Eukaria, Archaebacteria, Eubacteria)  
Explicar vantagens e limitações inerentes a sistemas de classificação e aplicar regras de nomenclatura biológica. 
 
Ocupação antrópica e problemas de ordenamento  
Conhecer os perigos de construção em leito de cheia e de extração de inertes.  
Reconhecer a necessidade do Homem intervir de forma equilibrada em zonas costeiras.  
Conhecer fatores naturais e antrópicos no desencadear de movimentos em massa.  
 
Sedimentação e rochas sedimentares 
Explicar características litológicas e texturais de rochas sedimentares com base nas suas condições de génese.  
Caracterizar rochas detríticas, quimiogénicas e biogénicas (balastro/conglomerado/brecha, areia/arenito, silte/siltito, 
argila/argilito, gesso, sal-gema, calcários, carvões), com base em tamanho, forma/origem de sedimentos, composição 
mineralógica/química.  
Explicar a importância de fósseis (de idade/de fácies) em datação relativa e reconstituição de paleoambientes.  
Aplicar princípios: horizontalidade, sobreposição, continuidade lateral, identidade paleontológica, interseção e inclusão.  
Identificar laboratorialmente rochas sedimentares em amostras de mão e/ou no campo em formações geológicas.  
Realizar procedimentos laboratoriais para identificar propriedades de minerais (clivagem, cor, dureza, risca) e sua utilidade 
prática. 
 
Magmatismo e rochas magmáticas 
Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas magmáticas com base nas suas condições de génese. Classificar 
rochas magmáticas com base na composição química (teor de sílica), composição mineralógica (félsicos e máficos) e 
ambientes de consolidação.  
Caracterizar basalto, gabro, andesito, diorito, riolito e granito (cor, textura, composição mineralógica e química). 
Relacionar a diferenciação magmática e cristalização fracionada com a textura e composição de rochas magmáticas.  
Distinguir isomorfismo de polimorfismo, dando exemplos de minerais (estrutura interna e propriedades físicas).  
Identificar laboratorialmente rochas magmáticas em amostras de mão e/ou no campo em formações geológicas. 
 
Deformação das rochas 
Explicar deformações com base na mobilidade da litosfera e no comportamento dos materiais.  
Relacionar a génese de dobras e falhas com o comportamento (dúctil/frágil) de rochas sujeitas a tensões.  
Interpretar situações de falha (normal/inversa/desligamento) salientando elementos de falha e tipo de tensões associadas.  
Interpretar situações de dobra (sinforma/antiforma) e respetivas macroestruturas (sinclinal/anticlinal).  
Planificar e realizar procedimentos laboratoriais para simular deformações, identificando analogias e escalas. 
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Metamorfismo e rochas metamórficas 
Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas metamórficas com base nas suas condições de génese.  
Relacionar fatores de metamorfismo com os tipos (regional e de contacto) e características texturais (presença ou ausência 
de foliação) e mineralógicas de rochas metamórficas.  
Caracterizar ardósia, micaxisto, gnaisse, mármore, quartzito e corneana (textura, composição mineralógica e química).  
Identificar laboratorialmente rochas metamórficas em amostras de mão e/ou no campo em formações geológicas. 
 
 
Exploração sustentada de recursos geológicos 
Distinguir recurso, reserva e jazigo, tendo em conta aspetos de natureza geológica e económica.  
Interpretar dados relativos a processos de exploração de recursos geológicos (minerais, rochas, combustíveis fósseis, 
energia nuclear e energia geotérmica), potencialidades, sustentabilidade e seus impactes nos subsistemas da Terra. 
Relacionar as características geológicas de uma região com as condições de formação de aquíferos (livres e cativos).  
Analisar dados e formular juízos críticos, cientificamente fundamentados, sobre a exploração sustentável de recursos 
geológicos em Portugal.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ECONOMIA A – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

AECE – 10% NC – 15% BS – 15% MI – 15% PM – 15% RDR – 15% UR – 15% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
ATIVIDADE ECONÓMICA E AGENTES ECONÓMICOS (AECE) 

Explicitar a especificidade do objeto de estudo da Economia; 

Explicar em que consiste o problema económico relacionando com os conceitos de escolha e de custo de oportunidade;  

Identificar os agentes económicos (Famílias, Empresas, Estado e Resto do Mundo) e explicar as suas funções;  

Explicar as principais atividades económicas e a sua complementaridade (produção, distribuição e redistribuição dos 

rendimentos e utilização dos rendimentos). 

 

NECESSIDAES E CONSUMO (NC) 

Relacionar necessidades e consumo (necessidades: individuais e coletivas, primárias, secundárias e terciárias; consumo: 

final e intermédio, público e privado, individual e coletivo);  

Explicar de que forma o rendimento influencia a estrutura do consumo, verificando a evolução dos coeficientes orçamentais 

(lei de Engel);  

Explicitar de que modo outros fatores influenciam as escolhas dos consumidores (preço, inovação tecnológica, moda e 

publicidade); 

 Problematizar o papel do consumidor na atual sociedade de consumo (sociedade de consumo, consumismo e 

consumerismo). 

 

A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (BS) 

Caraterizar e classificar os bens económicos;  

Explicitar em que consiste a produção e o processo produtivo, relacionando-a com os setores de atividade económica; 
Caraterizar os fatores produtivos e reconhecer a importância da sua combinação; 
Calcular e interpretar indicadores associados ao fator trabalho.  
Explicitar caraterísticas do desenvolvimento tecnológico.  
Distinguir a combinação dos fatores produtivos a curto e a longo prazo;  
Avaliar a combinação dos fatores produtivos a curto prazo, explicitando em que consiste a lei dos rendimentos marginais 

decrescentes, tal implica:  
- Definir e calcular a produtividade dos fatores produtivos (t, me e mg); 
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Comunicação 

- Calcular os valores da pt e da pmg, em função da variação do fator t;  
- Avaliar a combinação dos fatores produtivos a longo prazo, tal implica:  
- Definir e calcular custos de produção (f, v, m e t); 
- Definir economias/deseconomia/ de escala e rendimentos à escala;  
- Identificar medidas que poderão melhorar a combinação dos fatores produtivos. 
 

MOEDA E INFLAÇÃO (MI) 

Justificar o aparecimento da moeda e descrever a sua evolução, caraterizando os diversos tipos de moeda (moeda-

mercadoria, moeda metálica, moeda papel, papel moeda e moeda escritural); 

Explicar as funções da moeda (meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor); 

Relacionar as novas formas de pagamento com a evolução tecnológica; 

Explicitar fatores que influenciam a formação dos preços (custos de produção e mecanismo de mercado);  

Distinguir os conceitos de inflação, deflação e desinflação;  

Relacionar Índice de Preços no Consumidor (IPC) e taxa de inflação, calculando essa taxa a partir do IPC;  

Explicar consequências da inflação (no valor da moeda e no poder de compra); 

 
PREÇOS E MERCADOS (PM) 

Explicitar o conceito económico de mercado; 

Caraterizar as componentes do mercado da procura e oferta; 

Relacionar procura e preço – lei da procura – representação gráfica;  

Justificar os deslocamentos da curva da procura com as alterações das suas determinantes  

Relacionar oferta e preço - lei da oferta – representação gráfica; 

Justificar os deslocamentos da curva da oferta com as alterações das suas determinantes; 

Distinguir deslocamentos ao longo da curva, da procura e da oferta; 

 Explicar o significado das situações de equilíbrio (preço e quantidade de equilíbrio) e de desequilíbrio (excesso de procura e 

excesso de oferta), a partir da representação gráfica; 

 Caraterizar os mercados de concorrência perfeita e imperfeita. 

             

RENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS REBNDIMENTOS (RDR) 
Distinguir distribuição pessoal de distribuição funcional dos rendimentos;  
Caraterizar os rendimentos primários (salários, lucros, juros e rendas); 
Distinguir salário nominal de salário real; 
Explicitar, recorrendo a diferentes indicadores (limiar de pobreza e risco de pobreza, antes e após transferências sociais, 
rácio S80/S20 e S90/S10, índice de Gini, curva de Lorenz, rendimento nacional per capita), desigualdades da distribuição 
pessoal dos rendimentos, referindo causas explicativas dessas desigualdades; 
Explicar em que consiste a redistribuição dos rendimentos, evidenciando o papel do Estado nesse processo;  
Referir as componentes do Rendimento Disponível dos Particulares (RDP) e calcular o valor do RDP (remunerações do 
trabalho, rendimentos de empresa e propriedade, transferências correntes: internas e externas, impostos diretos e 
contribuições sociais). 
 
UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS (UR) 
Caraterizar as formas de utilização dos rendimentos (consumo e poupança), integrando a variável tempo nessas decisões;  
Caraterizar as aplicações da poupança; 
Caraterizar FBCF e a VE; 
Explicar as funções do investimento; 
Distinguir os diversos tipos de investimento, justificando a importância do investimento em Investigação e Desenvolvimento 
na atividade económica; 
Interpretar a evolução dos fluxos de IDE para Portugal e de Portugal para o estrangeiro;  
Distinguir autofinanciamento de financiamento externo; 
Relacionar o crédito bancário com o financiamento externo indireto e o mercado de títulos com o financiamento externo 
direto. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 

maior 
parte das 
vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 
sempre ... 

 
... 

Seleciona 
sempre ... 

 
... 

Adequa 
sempre ... 

 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
...  

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
...  

Adequa, na 
maior 

parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
...  

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 

 
...  

Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... 

Seleciona, 
poucas 
vezes, ... 

 
... 

Adequa, 
poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
 

 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 633 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ECONOMIA A – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

AECE – 17,5% CN – 20% RERM – 20% IEE – 20% EPUE – 20% AAA – 2,5% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

8 a 9 
valores 

0 a 7 
valores 

Conhecimento 

 
AGENTES ECONÓMICOS E CIRCUITO ECONÓMICO (AECE) 

Relacionar os agentes económicos com as funções por eles desempenhadas. 

Relacionar as diferentes atividades económicas com as funções exercidas pelos agentes económicos. 

Distinguir fluxo real de fluxo monetário. 

Elaborar um circuito económico. 

Justificar, a partir do circuito económico, a necessidade de equilíbrio entre Recursos e Empregos.  

Elaborar um Sistema de Contas. 

 

CONTABILIDADE NACIONAL (CN) 

Compreender a noção de Contabilidade Nacional e explicitar os objetivos. 

Definir/caracterizar setor institucional. 

Explicitar o território económico. 

Distinguir unidade residente de unidade não residente. 

Identificar os ramos de atividade. 

Justificar as diferentes perspetivas de cálculo do valor da produção no contexto do equilíbrio entre empregos e recursos. 

Explicar em que consiste o problema da múltipla contagem no cálculo do Produto. 

Distinguir valor da produção de valor do Produto. 

Distinguir os dois métodos de cálculo do valor do Produto. 

Explicitar o conceito de VAB e Deduzir o valor do Produto a partir do VAB. 

Explicitar o CCF. 

Diferenciar PL de PB; PI de PN. 

Explicitar o conceito de Ppm.  

Calcular os diversos tipos de Produto. 

Distinguir Produto a preços correntes de Produto a preços constantes 

Justificar a vantagem do cálculo do Produto a preços constantes 

Distinguir as várias componentes do Rendimento. Calcular. 

Calcular o RDP.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
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... não 
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Comunicação 

Calcular a DI e o DN. Distinguir. 

Calcular a PI e a PG. 

Explicar as limitações da Contabilidade Nacional. 

Fazer a leitura dos agregados das Contas Nacionais portuguesas e das respetivas componentes. 

 
RELACÕES ECONÓMICAS COM O RESTO DO MUNDO (RERM) 

Justificar a necessidade das relações internacionais. 

Identificar as componentes da Balança de Pagamentos. 

Identificar as componentes da Balança Corrente. 

Distinguir importações de exportações. 

Justificar a necessidade de realizar operações de câmbio.  

Calcular o saldo relativo ao comércio internacional de mercadorias. 

Interpretar o saldo da Balança de Mercadorias. 

Calcular a taxa de cobertura. 

Identificar as componentes da Balança de Serviços. 

Identificar as componentes da Balança de Rendimentos 

Identificar as componentes das transferências unilaterais correntes. 

Calcular o saldo da Balança Corrente. 

Interpretar o saldo da Balança Corrente. 

Identificar as componentes da Balança de Capital. 

Identificar as componentes da Balança Financeira. 

Caracterizar o protecionismo. 

Enquadrar a Organização Mundial do Comércio (OMC) no comércio mundial. 

Indicar os principais objetivos da OMC. 

Interpretar a evolução das principais rubricas da Balança de Pagamentos de Portugal. 

Comparar a evolução da Balança de Pagamentos em Portugal com a dos restantes países da UE. 
 
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA (IEE) 

Caraterizar as funções do Estado. 

Identificar as esferas de intervenção do Estado – política, económica e social. 

Explicar as funções económicas e sociais do Estado e referir os instrumentos de intervenção. 

Distinguir planeamento imperativo de planeamento indicativo. 

Distinguir despesas públicas de receitas públicas. 

Classificar as diferentes fontes de receitas do Estado. 

Exemplificar as receitas/despesas do Estado. 

Distinguir impostos diretos de indiretos. 

Interpretar o saldo orçamental. 

Justificar o OE como instrumento de intervenção económica e social. 

Identificar as políticas económicas e sociais como instrumentos de intervenção do Estado. 

Apresentar os objetivos das políticas económicas e sociais do Estado. 

Explicar em que consiste a política económica do Estado. 

Distinguir políticas conjunturais de políticas estruturais – instrumentos. 

Referir medidas das políticas sociais. 

Expor as diferentes formas de redistribuição dos rendimentos. 

Identificar os objetivos das políticas económicas e sociais do Estado português. 

Indicar os constrangimentos às políticas económicas e sociais decorrentes do facto de Portugal ser membro da UE. 
 
A ECONOMIA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA (EPUE) 

Explicitar o conceito e vantagens de integração económica.  

Distinguir as diversas formas de integração económica. 

... comunica 
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Enquadrar historicamente a UE. 

Identificar as principais etapas do processo de construção da UE. 

Caraterizar o Mercado Único. 

Explicar em que consiste a UEM e referir os objetivos. 

Justificar a necessidade dos critérios de convergência nominal exigidos pela criação da UEM. 

Relacionar o Mercado Único Europeu com a criação da UEM.  

Referir desafios da UE resultantes (alargamento e aprofundamento). 

Identificar os desafios para a UE decorrentes de novos alargamentos.     

Justificar a reforma das instituições da UE. 

Explicar a reorientação dos fundos comunitário. 

Justificar a reformulação das políticas comunitárias.     

Explicar o princípio da coesão económica e social. 

Relacionar convergência real com coesão económica e social. 

Analisar a economia portuguesa na atualidade. Comparar com a UE. 

Equacionar desafios que se colocam à economia portuguesa.                 

 

APRENDIZAGENS DO ANO ANTERIOR (AAA) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA A – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

AQEP – 60% PDIR – 20% CP – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Analisar Questões Geograficamente Relevantes do Espaço Português (AQEP) 
- Reconhecer a importância da localização na explicação geográfica, analisando informação representada em mapas 
com diferentes escalas e sistemas de projeção. 
- Analisar o território nacional a diferentes escalas. 
- Compreender o processo de integração europeu. 
- Interpretar indicadores demográficos. 
- Comparar a evolução do comportamento de diferentes variáveis demográficas, recolhendo e selecionando informação 
estatística e apresentando conclusões. 
- Encontrar padrões de distribuição das variáveis demográficas e suas causas próximas, utilizando mapas a diferentes 
escalas. 
- Explicar as assimetrias regionais na distribuição da população portuguesa, evidenciando os fatores naturais e humanos 
que as condicionam. 
- Mobilizar as tecnologias de informação geográfica para localizar, descrever e compreender fenómenos demográficos.  
- Relacionar a distribuição dos principais recursos do subsolo com as principais unidades geomorfológicas. 
- Analisar a importância local e regional dos recursos do subsolo. 
- Mobilizar as tecnologias de informação geográfica para localizar, descrever e compreender a exploração dos recursos 
do subsolo. 
- Comparar a distribuição dos principais recursos energéticos e das redes de distribuição e consumo de energia com a 
radiação solar e os recursos do subsolo. 
- Descrever a distribuição geográfica e a variação intra e interanual da temperatura e da precipitação e relacioná-las 
com a circulação geral da atmosfera. 
- Identificar a distribuição das principais bacias hidrográficas e sua relação com as disponibilidades hídricas. 
- Relacionar as especificidades climáticas, as disponibilidades hídricas e os regimes dos cursos de água das diferentes 
regiões portuguesas, apresentando um quadro síntese para cada região. 
- Identificar os principais acidentes do litoral. 
- Relacionar a posição geográfica dos principais portos nacionais e a sua relação com a direção dos ventos, das correntes 
marítimas, a linha de costa, e o relevo marinho. 
- Descrever os principais tipos de pesca, recolhendo e selecionando informação estatística e apresentando conclusões. 
- Relacionar a pressão sobre o litoral com a necessidade do desenvolvimento sustentado 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações no Espaço Português e com outros Espaços (PDIR) 
- Debater o papel de Portugal nas diferentes organizações internacionais em que está inserido. 
- Equacionar medidas concretas para minimizar o envelhecimento da população portuguesa. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Reportar as assimetrias regionais na distribuição da população, aplicando o conceito de capacidade de carga a nível 
regional e local. 
- Debater o papel dos fluxos migratórios e as suas consequências a nível demográfico, económico e social. 
- Discutir as causas e consequências do despovoamento do interior. 
- Debater os principais problemas na exploração dos recursos do subsolo. 
- Equacionar formas de potencialização dos recursos do subsolo. 
- Equacionar as potencialidades e limitações de exploração dos recursos do subsolo. 
- Debater as vantagens económicas e ambientais da produção de energias renováveis. 
- Inferir o potencial de valorização económica da radiação solar, apresentando exemplos dessas possibilidades. 
- Discutir a influência da circulação geral da atmosfera e dos centros de pressão nos estados de tempo. 
- Relacionar as disponibilidades hídricas com a qualidade do abastecimento de água. 
- Discutir a situação atual da atividade piscatória e o impacto da Política Comum de Pescas. 
- Equacionar a importância da ZEE, identificando recursos e medidas de mitigação de problemas no âmbito da sua 
gestão e controlo. 
- Discutir o potencial dos POOC na valorização da orla costeira. 
 
Comunicar e Participar (CP) 
- Construir um quadro de possibilidades sobre os benefícios das relações que o nosso país estabelece com outros 
espaços. 
- Selecionar medidas para mitigar o envelhecimento da população portuguesa e as assimetrias demográficas do 
território português. 
- Refletir criticamente nas recentes alterações demográficas, sociais e económicas que afetam o território a diferentes 
escalas. 
- Construir um quadro de possibilidades sobre a exploração sustentável dos recursos naturais de Portugal – minerais, 
energéticos, hídricos e marítimos, evidenciando reflexão crítica e argumentação fundamentada. 
- Refletir criticamente nos impactos da Política Comum de Pescas no setor. 
- Refletir criticamente no potencial económico da ZEE.                 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA A – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

AQEP – 60% PDIR – 20% CP – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Analisar Questões Geograficamente Relevantes do Espaço Português (AQEP) 
- Descrever a distribuição de diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, relacionando-as com fatores 
físicos e humanos. 
- Analisar as diferentes formas de ocupação da SAU. 
- Reconhecer as principais produções vegetais, animais e florestais. 
- Analisar os principais constrangimentos ao desenvolvimento da agricultura portuguesa no domínio da produção, da 
transformação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de deficiências estruturais do setor. 
- Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC colocam à modernização do setor. 
- Reconhecer a multifuncionalidade dos espaços rurais como opção estratégica para o seu desenvolvimento. 
- Analisar padrões de distribuição espacial das diferentes áreas funcionais, realçando as heterogeneidades no interior 
das cidades de diferente dimensão e em contexto metropolitano e não metropolitano, em resultado da expansão 
urbana recente, sugerindo hipóteses explicativas. 
- Analisar o processo de formação das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
- Analisar as principais relações entre espaços urbano e rural, assim como os processos de relação hierárquica entre 
cidades e os de complementaridade e cooperação. 
- Caracterizar a hierarquização da rede urbana portuguesa, tendo em conta a diversidade e a importância das funções 
dos aglomerados urbanos. 
- Analisar os principais atributos da rede urbana nacional, comparando-a com a de outros países da União Europeia. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as alterações no espaço rural e nos processos de 
expansão urbana. 
- Avaliar a competitividade dos diferentes modos de transporte, de acordo com a finalidade, e o papel das redes de 
transportes e telecomunicações no desenvolvimento, a diferentes escalas de análise. 
- Relacionar a organização espacial das principais redes de transporte com a distribuição da população e do tecido 
empresarial. 
- Interpretar o padrão de distribuição das redes de telecomunicações através da análise de mapas (em formato 
analógico e/ou digital). 
- Analisar a política europeia no domínio dos transportes, telecomunicações e energia. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as redes de transportes e telecomunicações. 
- Reconhecer as principais etapas da construção da União Europeia, analisando fontes diversas. 
- Identificar as vantagens e os constrangimentos para Portugal do processo de construção europeu. 
- Analisar a evolução das políticas nacionais e as ações da União Europeia, entre outras entidades não europeias, em 
matéria ambiental. 
- Analisar a política ambiental em Portugal. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Identificar as principais áreas protegidas em Portugal, interpretando mapas (em formato analógico e/ou digital). 
- Apontar as principais disparidades regionais de desenvolvimento em Portugal e na União Europeia. 
 
Problematizar e Debater as Inter-relações no Espaço Português e com outros Espaços (PDIR) 
- Equacionar oportunidades de desenvolvimento rural, relacionando as potencialidades de aproveitamento de recursos 
endógenos com a criação de polos de atração e sua sustentabilidade. 
- Relacionar a evolução da organização interna da cidade com o desenvolvimento das acessibilidades e das alterações 
dos usos e valor do solo, analisando informação de casos concretos a diferentes escalas. 
- Investigar as principais componentes da paisagem urbana, nomeadamente as ambientais e sociais, que condicionam 
o bem-estar e a qualidade de vida nas cidades portuguesas. 
- Evidenciar a importância dos processos de reabilitação, requalificação e renovação urbana na melhoria da qualidade 
de vida nas cidades 
- Apresentar diferentes hipóteses de articulação da rede urbana portuguesa, consultando instrumentos de 
ordenamento do território. 
- Evidenciar a importância da inserção das redes de transporte nacionais nas redes europeias e transcontinentais, 
refletindo sobre a posição de Portugal no espaço europeu e atlântico. 
- Equacionar oportunidades criadas pelas TIC na organização espacial das atividades económicas e no incremento das 
relações interterritoriais. 
- Refletir sobre os desafios e as oportunidades que se colocam a Portugal e à União Europeia perante os últimos 
alargamentos e a previsível integração de novos países. 
- Debater as prioridades da política ambiental da União Europeia. 
- Relacionar a localização dos principais espaços de proteção ambiental e o seu contributo para o equilíbrio sustentável 
de ordenamento do território. 
 
Comunicar e Participar (CP) 
- Divulgar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade - no 
espaço rural ou urbano, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico. 
- Analisar casos de reconfiguração territorial a partir de parcerias territoriais e/ou do aparecimento de novos agentes 
territoriais. 
- Emitir opiniões sobre casos concretos da importância dos transportes e telecomunicações para a sustentabilidade da 
qualidade de vida das populações. 
- Propor ações de sensibilização relativas ao uso ético das telecomunicações. 
- Emitir opinião sobre atuações concretas que potenciem a posição relativa de Portugal na Europa e no Mundo em 
resultado das dinâmicas políticas e económicas da União Europeia e do processo de desenvolvimento da globalização. 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE LATIM A – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CIVILIZAÇÃO E CULTURA – 35% LÍNGUA E TEXTO – 55% ORALIDADE – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

Civilização e cultura 
— Reconhecer a presença e a influência da cultura clássica na arte, na literatura e na civilização ocidental.  
— Identificar a presença e a influência da língua latina na cultura portuguesa e em determinadas áreas do 
saber.  
— Conhecer e interpretar narrativas míticas da Antiguidade: Pandora, o pomo da Discórdia, Ulisses e a 
Odisseia, o cavalo de Troia, Prosérpina, Orfeu e Eurídice,  Minotauro, Dédalo e Ícaro, Apolo e a Sibila de Cumas, 
Cornucópia, Quatro idades,  Tântalo.  
— Reconhecer divindades e os seus atributos.  
— Explicar a relação dos Romanos com os deuses.  
— Distinguir as modalidades de culto. 
 – Reconhecer práticas de interpretação da vontade divina. 
 — Conhecer a lenda da fundação de Roma e a sua relação com a história e a localização estratégica da cidade.  
— Nomear os reis romanos e relacioná-los com o crescimento de Roma. 
 — Conhecer aspetos da vida familiar romana: organização familiar; rituais de nascimento, casamento e morte; 
alimentação; vestuário; habitação. 
 
Língua e Texto 
— Ler textos latinos com pronúncia clássica.  
— Relacionar a estrutura da língua materna com a da língua latina.  
— Conhecer a estrutura da língua latina.  
— Reconhecer nomes das diferentes declinações.  
— Dominar a declinação de nomes e de adjetivos. 
 — Saber formar os graus comparativo e o superlativo dos adjetivos.  
— Conhecer os pronomes pessoais, os pronomes e determinantes possessivos, o demonstrativo is, ea, id, o 
relativo e o interrogativo.  
— Conhecer o sistema dos numerais cardinais e ordinais. 
— Distinguir e enunciar verbos das quatro conjugações temáticas.  
— Conjugar verbos das diferentes conjugações nos modos indicativo e imperativo. — Identificar formas 
verbais no modo infinitivo (presente).  
— Reconhecer voz ativa e voz passiva.  
— Conjugar o verbo esse e os seus derivados.  
— Identificar e declinar as formas nominais: particípio presente, supino e particípio perfeito.  
— Reconhecer advérbios, preposições e conjunções.  
— Identificar casos e funções sintáticas.  
— Dividir e classificar orações coordenadas. 
— Dividir e classificar orações subordinadas temporais, causais e relativas.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 
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— Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa.  
— Aplicar conhecimentos, culturais e linguísticos, na compreensão do texto latino.  
— Expressar a mensagem do texto latino em língua portuguesa, tendo em conta a especificidade de um e de 
outro código linguístico.  
— Refletir sobre a mensagem que o texto veicula.  
— Escrever pequenos enunciados em língua latina.  
— Relacionar a língua latina com a língua portuguesa, nomeadamente em questões de etimologia e de evolução 
fonética e semântica. 
 
Oralidade 
– Expressar-se adequadamente em português e latim. – Apresentar, defender e refutar pontos de vista. 
 

 
 
 
 
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

 
 
 
 
 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

 
 
 
 
 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

 
 
 
 
 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

 
 
 
 
 
 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

 
 
 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

 
 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

 
 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE LATIM A – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CIVILIZAÇÃO E CULTURA – 35% LÍNGUA E TEXTO – 55% ORALIDADE – 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

Civilização e cultura 
- Reconhecer a presença e a influência da cultura clássica na arte, na literatura e na civilização ocidental. 
 - Identificar a presença e a influência da língua latina na cultura portuguesa e em determinadas áreas do saber.  
- Reconhecer a presença do legado romano no nosso património, localizando e identificando os principais 
sítios arqueológicos.  
- Conhecer a história de Roma: expansão no Mediterrâneo, lutas com Cartago, conquista da Hispânia, 
romanização da Hispânia.  
- Demonstrar conhecimentos sobre a educação e o ensino em Roma: papel da família na educação da criança e 
do jovem romano; escolas públicas, diferentes mestres e matérias lecionadas; preparação do orador e do 
político; influência grega. - Descrever a organização social dos romanos, na monarquia, na república e no 
império.  
- Explicar a relação das classes sociais com o poder, distinguindo os direitos de patrícios e plebeus.  
- Conhecer a luta dos plebeus pela igualdade, identificando as vitórias sucessivamente alcançadas. - Conhecer 
a atividade diária dos Romanos e a organização do seu dia.  
- Explicar a vida social dos romanos, distinguindo otium e negotium.  
- Explicar a importância do forum na vida da cidade.  
- Mostrar conhecimento da vida social dos romanos — o otium: os espetáculos e os locais onde se realizavam; 
o Circo, o Teatro, o Anfiteatro; as Termas; as uillae; as Bibliotecas; os Banquetes; as Viagens de recreio. 
 
Língua e Texto 
- Ler textos latinos com pronúncia clássica.  
- Relacionar a estrutura da língua materna com a da língua latina.  
- Conhecer a estrutura da língua latina.  
- Identificar casos e funções sintáticas.  
- Reconhecer nomes das diferentes declinações.  
- Dominar a declinação de nomes e adjetivos. 
 - Reconhecer advérbios, preposições e conjunções.  
- Saber formar os graus comparativo e o superlativo dos adjetivos.  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

 
... comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

 
... comunica 

e/ou 
participa, 
algumas 
vezes ... 

 
...  comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

 
... não 

comunica 
nem 

participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Saber formar os graus comparativo e o superlativo dos advérbios.  
- Conhecer os pronomes pessoais e relativos.  
- Conhecer os pronomes e determinantes possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos.  
- Conhecer o sistema dos numerais cardinais e ordinais.  
- Distinguir e enunciar verbos das quatro conjugações temáticas. - Conjugar verbos das diferentes conjugações 
nos modos indicativo, conjuntivo, infinitivo e imperativo.  
- Reconhecer voz ativa e voz passiva.  
- Conjugar os verbos irregulares «sum», «possum», «fero», «uolo», «nolo», «malo».  
- Identificar e declinar as formas nominais: particípios presente, passado e futuro e supino.  
- Dividir e classificar orações coordenadas.  
- Dividir e classificar orações subordinadas temporais, causais, temporais-causais, finais, completivas 
(infinitivas, interrogativas indiretas e conjuncionais), concessivas, consecutivas, comparativas e relativas.  
- Identificar o ablativo absoluto. 
- Conhecer a sintaxe dos verbos que significam «pedir» e «perguntar» («peto», «rogo», «quaero»).  
- Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa. 
 - Aplicar conhecimentos, culturais e linguísticos, na compreensão do texto latino. 
 - Expressar a mensagem do texto latino em língua portuguesa, tendo em conta a especificidade de um e de 
outro código linguístico.  
- Refletir sobre a mensagem que o texto veicula. 
 - Escrever pequenos enunciados em língua latina.  
- Relacionar a língua latina com a língua portuguesa, nomeadamente em questões de etimologia e de evolução 
fonética e semântica.  
 
Oralidade 
– Expressar-se adequadamente em português e latim.  
– Apresentar, defender e refutar pontos de vista 
 
 
 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

 
... 

demonstra, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

 
... 

demonstra, 
algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

 
... 

demonstra, 
poucas 

vezes, ... 
Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA B – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

GEO – 30% FUNC – 35% EST – 15% MovPer – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
GEO  

Resolver problemas de geometria no plano e no espaço (alguns padrões geométricos planos (frisos), estudo de problemas 
de empacotamento, composição e decomposição de figuras tridimensionais, um problema histórico e sua ligação com a 
História da Geometria). 
Identificar e usar referenciais cartesianos ortogonais e monométricos no plano e no espaço. 
Reconhecer o significado da equação reduzida da reta no plano e da equação. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir oralmente e por escrito as ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
 

 
FUNC 

Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real. Resolver problemas, envolvendo 
funções representadas gráfica e analiticamente em contextos de modelação. 
Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real. 
Resolver problemas, envolvendo funções representadas gráfica e analiticamente em contextos de modelação. 
Reconhecer propriedades das funções e dos seus gráficos, tanto a partir de um gráfico particular como usando calculadora 
gráfica, nomeadamente domínio, contradomínio, pontos notáveis, monotonia, extremos e simetrias. Analisar e 
compreender os efeitos das mudanças de parâmetros com particular incidência nos gráficos da família das funções 
quadráticas. 
Reconhecer e interpretar graficamente a relação entre o gráfico de uma função, definida pela expressão f(x), e os gráficos 
das funções a.f(x), f(a.x), f(x+a) e f(x)+a, com a positivo ou negativo. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu 
a maioria ... 

... adquiriu 
parcialmen

te ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real.  
Exprimir oralmente e por escrito as ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
 
EST 

Reconhecer o papel relevante desempenhado pela Estatística em todos os campos do conhecimento abordando 
nomeadamente os conceitos de Recenseamento e Sondagem (população e amostra). 
Organizar e interpretar dados de natureza quantitativa e qualitativa, variáveis discretas e contínuas. 
Interpretar medidas de localização de uma amostra: moda, média, mediana, quartis e percentis; medidas de dispersão: 
amplitude interquartil, variância, desvio padrão. 
Abordar gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente o diagrama de dispersão, o coeficiente de 
correlação e reta de regressão. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Resolver problemas e atividades de investigação. 
Exprimir oralmente e por escrito as ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
 
MovPer 

Resolver problemas variados, ligados a situações concretas, que permitam recordar a semelhança de triângulos e aplicar 
métodos trigonométricos estudados no 3.º ciclo do ensino básico. 
Usar o círculo trigonométrico para resolver problemas de trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos e 
técnicas associadas e os utilize como “ferramentas”: – radiano; –ângulo generalizado e medida da sua amplitude; – 
definição de seno, cosseno e tangente de um número real; – resolução gráfica de equações trigonométricas simples; – 
características das funções circulares: simetria e paridade; periodicidade. 
Reconhecer situações básicas envolvendo fenómenos periódicos, em que as funções trigonométricas podem aparecer 
como modelos matemáticos, adequados a responder a problemas, que descrevem situações mais ou menos     complexas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real ou de outras disciplinas. 
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sempre ... 
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sempre ... 
 

... 
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... Seleciona, 

na maior 
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... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA B – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

MovNL– 26% ModProb - 20% ModCNL – 18% ModDisc - 12% POTI - 12% 
 

AAA– 12% 
 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
MovNL 

Encontrar um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das relações numéricas entre variáveis 
inversamente proporcionais. 
Reconhecer características e comportamentos de funções racionais, em particular a existência de assíntotas ou o 
comportamento assintótico. 
Analisar e compreender os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções. 
Compreender e explicar a razão para uma função linear ser um bom modelo de estudo das variações da distância em 
função do tempo no movimento de um objeto que se move em linha reta com velocidade constante e explicar o 
significado dos diversos parâmetros nos modelos desse tipo. 
Encontrar como modelo apropriado para um móvel que não se desloque a velocidade constante, mas com aceleração 
constante – tal como a queda de um objeto sob a influência da gravidade e ignorando a resistência do ar_ a função 
quadrática. 
 Compreender os conceitos de taxa média de variação de uma função num certo intervalo do seu domínio e de taxa de 
variação num certo valor do domínio da função, assim como também compreender o conceito de velocidade média num 
dado intervalo de tempo e aproximar-se intuitivamente do conceito de velocidade instantânea e relacionar esses 
conceitos com os respetivos significados geométricos. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
 
ModProb 

Reconhecer as vantagens em encontrar modelos matemáticos apropriados para estudar fenómenos aleatórios. 
Compreender as aproximações conceptuais para a probabilidade: aproximação frequencista e definição clássica de 
probabilidade. 
Construir modelos de probabilidade em situações simples e usá-los para calcular a probabilidade de alguns 
acontecimentos. 
Conhecer as propriedades básicas das distribuições de probabilidade. 
Estimar probabilidades de acontecimentos através da análise de um histograma. 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu 
a maioria ... 

... adquiriu 
parcialmen

te ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 
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Comunicação 

Resolver problemas simples, recorrendo à calculadora gráfica ou computador, envolvendo distribuições de 
probabilidade, em particular envolvendo a distribuição normal. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade.   
 
ModCNL 
Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos de sucessões sejam adequados. 
Distinguir crescimento linear de crescimento exponencial. 
Investigar propriedades de progressões aritméticas e geométricas, numérica, gráfica e analiticamente. 
Resolver problemas simples usando propriedades de progressões aritméticas e de progressões geométricas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. Resolver problemas de modelação matemática, 
no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
 
ModDisc 

Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos de sucessões sejam adequados. 
Distinguir crescimento linear de crescimento exponencial. Investigar propriedades de progressões aritméticas e 
geométricas, numérica, gráfica e analiticamente. 
Resolver problemas simples usando propriedades de progressões aritméticas e de progressões geométricas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. Exprimir oralmente e por escrito ideias, com 
precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
 
Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos de sucessões sejam adequados. Distinguir crescimento linear 
de crescimento exponencial. Investigar propriedades de progressões aritméticas e geométricas, numérica gráfica e 
analiticamente. Resolver problemas simples usando propriedades de progressões aritméticas e de progressões 
geométricas. Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. Resolver problemas de modelação matemática, 
no contexto da vida real. 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 

Desenvolvimento 
pessoal 

... 
demonstra 
sempre ... 

 
... Seleciona 
sempre ... 

 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

na maior 
parte das 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
na maior 
parte das 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

algumas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Seleciona, 

poucas 
vezes, ... 

 
... Adequa, 

poucas 
vezes, ... 

 

... não 
demonstra 

... 
 

... não 
seleciona ... 

 
... não 

adequa ... 
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Exprimir, oralmente e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem.   
 

POTI    
Relacionar a forma do gráfico de uma função com os sinais dos declives das retas tangentes e a análise dos extremos. 
Relacionar o gráfico de uma função com o gráfico dos declives das retas tangentes ao gráfico. 
Reconhecer numérica e graficamente a relação entre o sinal da taxa de variação e a monotonia de uma função. 
Reconhecer a relação entre os zeros da taxa de variação e os extremos de uma função. 
Resolver problemas de aplicações simples envolvendo a determinação de extremos de funções racionais, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas. 
Resolver numérica e graficamente problemas simples de programação linear. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. Resolver problemas de modelação matemática, 
no contexto da vida real. 
Exprimir, oralmente e por escrito ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho 
e regular a sua aprendizagem. 
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social 
 
 
AAA 
Usar o círculo trigonométrico para resolver problemas de trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos 
e técnicas associadas e os utilize como “ferramentas”: – radiano; –ângulo generalizado e medida da sua amplitude; – 
definição de seno, cosseno e tangente de um número real; – resolução gráfica de equações trigonométricas simples; – 
características das funções circulares: simetria e paridade; periodicidade. 
Reconhecer situações básicas envolvendo fenómenos periódicos, em que as funções trigonométricas podem aparecer 
como modelos matemáticos, adequados a responder a problemas, que descrevem situações mais ou menos complexas. 
Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados obtidos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOMETRIA DESCRITIVA – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

PROJEÇÃO DIÉDRICA – 100% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
1. INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DESCRITIVA  
1.1. Geometria Descritiva  
1.2. Tipos de projeção  
 
1.3. Sistemas de representação   

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço: 

o Ponto  

o Reta  
          - Posição relativa de duas retas:  
               complanares (paralelas ou concorrentes) não complanares (enviesadas).         

o Plano  
          - Posição relativa de retas e de planos:  
                reta pertencente a um plano  
                reta paralela a um plano  
                reta concorrente com um plano  
                planos paralelos  
                planos concorrentes.      
      
       Perpendicularidade de retas e de planos:  
               retas perpendiculares  
               retas ortogonais  
               reta perpendicular a um plano  
               planos perpendiculares. 

• Identificar o objeto, finalidade e vocação particular da Geometria Descritiva no estudo exato das formas dos objetos e 
de distinguir estes da sua representação gráfica.  

• Distinguir os conceitos de ponto próprio e impróprio e de reta própria e imprópria e de os associar, respetivamente, 
aos conceitos de direção e de orientação.  

• Identificar os elementos caracterizadores de uma projeção (centro de projeção, projetante, superfície de projeção, 
projeção).  

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

•  Inferir os tipos de projeção e o modo como interferem na projeção de um mesmo objeto:  
          - central ou cónica,  
          - paralela ou cilíndrica (clinogonal/ortogonal).  

•  Identificar a função e vocação particular de cada um dos sistemas de representação a partir de descrições gráficas de 
um mesmo objeto:  

          - pelo tipo de projeção 
          - pelo número de projeções utilizada  
          - pelas operações efetuadas na passagem do tri para 
            o bidimensional:  
                 Projeção única n projeções e rebatimento de n-1 planos de projeção. 
                  
1.4. Introdução ao estudo dos sistemas de representação triédrica e diédrica 

• Identificar os planos que organizam o espaço no sistema de representação diédrica, respetivas retas de interseção, 
semi-espaços e coordenadas ortogonais:  

       o     Representação diédrica:  
                  - diedros de projeção  
                  - planos de projeção: plano horizontal (plano 1),  
                    plano frontal (plano 2)  
                  - eixo x ou aresta dos diedros (Linha de Terra) 
                  - planos bissetores dos diedros  
                  - plano de referência das abcissas.  

• Identificar os planos que organizam o espaço no sistema de representação triédrica, respetivas retas de interseção 
(eixos coordenados), semi-espaços e coordenadas ortogonais:  

        o     Representação triédrica:  
                    - triedros trirretângulos de projeção 
                    - planos de projeção: plano horizontal xy (plano 1), plano frontal zx  
                      (plano 2), plano de perfil yz (plano 3)                                      
                    - eixos de coordenadas ortogonais: x, y, z  
                    - coordenadas ortogonais: abcissa ou largura; 
                      ordenada/afastamento ou profundidade; cota ou altura. 
                       

• Reconhecer vantagens e inconvenientes dos sistemas de representação diédrica e triédrica e sua intermutabilidade.  

• Identificar o modo como o ponto é representado nos sistemas de representação diédrica e triédrica e inferir a sua 
localização no espaço e correspondência biunívoca. 

 
2. REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA  
2.1. Ponto  

•  Representar o ponto pelas suas projeções e relacioná-las com a localização do ponto no espaço. 

• Diferenciar as coordenadas e as projeções de pontos situados nos diferentes diedros, planos de projeção e planos 
bissetores, assim como de pontos situados na mesma projetante 

 
2.2. Segmento de reta 

•  Representar o segmento de reta pelas suas projeções,  e delas inferir a posição do segmento de reta no espaço, bem 
como eventuais relações de verdadeira grandeza entre este e a(s) sua(s) projeção(ões):  

       o     Segmento de reta perpendicular a um plano de projeção:     
                  - vertical  
                  - de topo  
       o     Segmento de reta paralelo aos dois planos de 
              projeção:  
                  - fronto-horizontal  
       o     Segmento de reta paralelo a um dos planos de projeção:  
                 - horizontal (de nível)  
                 - frontal (de frente) 
       o     Segmento de reta oblíquo aos dois planos de 
              projeção:  

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
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                  - de perfil (paralelo ao plano de referência das abcissas)                  
                   - passante (concorrente com o eixo x)  
                   - passante de perfil 
                   - oblíquo.  

•  Representar segmentos de reta paralelos a um ou a dois planos de projeção, definidos por um ponto e pelo  seu 
comprimento.  

 
2.3. Reta 

• Representar a reta pelas suas projeções e qualquer ponto que lhe pertença (incluindo os traços nos planos de projeção 
e nos planos bissetores), ou reta que se relacione com a reta inicial.  

•  Desta representação, inferir tanto as relações destes elementos entre si, como a posição da reta no espaço:  

o     Reta perpendicular a um dos planos de projeção:  
                   - vertical  
                   - de topo  
       o      Reta paralela aos dois planos de projeção: 
                    - fronto-horizontal  
       o      Reta paralela a um dos planos de projeção:  
                    - horizontal (de nível)  
                   - frontal (de frente)  
       o      Reta oblíqua aos dois planos de projeção: 
                    - de perfil (paralela ao plano de referência das abcissas) 
                     - passante (concorrente com o eixo x)  
                     - passante de perfil  
                     - oblíqua. 

• Distinguir retas projetantes de retas não projetantes.  

•  Representar retas concorrentes e retas paralelas.  

•  Distinguir retas complanares de retas não complanares. 
 
2.4. Figuras planas I 

• Relembrar construções elementares de geometria plana. Representar polígonos e círculos horizontais, frontais ou de 
perfil e identificar o plano de projeção em que se projetam em verdadeira grandeza. 

 
2.5. Plano 

•  Representar o plano pelos elementos que o definem:  
        o      3 pontos não colineares  
        o      uma reta e um ponto exterior  
        o      duas retas paralelas 
        o      duas retas concorrentes (incluindo os traços nos planos de projeção).  

• Representar qualquer ponto ou reta contidos no plano e, desta representação, deduzir não apenas as condições de 
pertença entre pontos, retas e plano, mas também a posição do plano no espaço:  

        o       Plano paralelo a um dos planos de projeção:  
                      - horizontal (de nível)  
                      - frontal (de frente)  
        o       Plano perpendicular a um dos planos de projeção:    
                      - vertical  
                      - de topo  
        o       Plano perpendicular aos dois planos de projeção:  
                      - de perfil (paralelo ao plano de referência dasabcissas) 
         o      Plano oblíquo aos dois planos de projeção:  
                      - de rampa (paralelo ao eixo x)  
                      - passante (contém o eixo x)  
                      - oblíquo (oblíquo ao eixo x).  
 

• Distinguir planos projetantes de planos não projetantes 
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•  Representar as retas notáveis do plano (horizontais, frontais, de maior declive, de maior inclinação) relacionando-as 
entre si. 

 
2.6. Intersecções (Reta/Plano e Plano/Plano) 

• Determinar a interseção de uma reta com um plano (definido ou não pelos seus traços), recorrendo, nos casos que o 
justifiquem, ao método geral da interseção de uma reta com um plano:  

       o       Interseção de uma reta com um plano projetante 
       o       Interseção de uma reta com um plano não 
                projetante.  

• Determinar a interseção de um plano com os planos bissetores. 

• Determinar a interseção de quaisquer dois planos (definidos ou não pelos seus traços), recorrendo, nos casos que o 
justifiquem, ao método geral da interseção de planos:  

       o       Interseção de dois planos projetantes  
       o       Interseção de um plano projetante com um plano 
                não projetante  
       o       Interseção de dois planos não projetantes. 

•  Determinar a interseção de quaisquer três planos, recorrendo, nos casos que o justifiquem, ao método geral da 
interseção de planos. 

 
2.7. Paralelismo e Perpendicularidade entre retas e planos 

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre paralelismo entre retas e planos:  
       o       Paralelismo de retas e de planos:  
                     - retas paralelas  
                     - reta paralela a um plano 
                     - planos paralelos  

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre perpendicularidade entre retas e planos:  
       o       Perpendicularidade de retas e de planos:  
                     - retas perpendiculares  
                     - retas ortogonais  
                     - reta perpendicular a um plano  
                     - planos perpendiculares.  

• Representar uma reta paralela a um plano. 

• Representar uma reta perpendicular a um plano. 
 
2.8. Sólidos I 

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre Superfícies e Sólidos:  
       o       Superfícies: generalidades, geratriz e diretriz 
                (exemplos: superfícies plana, piramidal, cónica, 
                 prismática, cilíndrica, esférica, entre outras). 
       o        Sólidos: generalidades, poliedros e não-poliedros 
                 (exemplos: pirâmides, prismas, cones, cilindros, 
                 esfera, entre outros).  

• Representar pirâmides (retas ou oblíquas) de base regular e cones (retos ou oblíquos) de base circular, situada num 
plano horizontal, frontal ou de perfil. 

• Representar prismas (retos ou oblíquos) de bases regulares e cilindros (retos ou oblíquos) de bases circulares, 
situadas em planos horizontais, frontais ou de perfil.  

• Representar paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil.  

•  Representar a esfera e as suas circunferências máximas horizontal, frontal e de perfil. 

• Representar pontos e linhas contidos nas arestas, faces ou superfícies dos sólidos em estudo. 
 
2.9. Métodos Geométricos Auxiliares I:  
        Mudança de Diedros de Projeção Rotações 

• Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a verdadeira grandeza das relações métricas entre elementos 
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geométricos contidos num plano de perfil, vertical ou de topo, designadamente:  
       o       Mudança de diedros de projeção (casos que impliquem apenas uma  
                mudança) para transformar as projeções:               
                      - de um ponto  
                      - de uma reta  
                      - dos elementos definidores de um plano.  

• Rotações (casos que impliquem apenas uma rotação) para proceder:  
       o       à rotação de um ponto o à rotação de uma reta  
       o       à rotação de um plano projetante  
       o       ao rebatimento de planos de perfil o ao rebatimento  de planos verticais                
       o       ao rebatimento de planos de topo. 

• Compreender espacialmente cada um dos métodos auxiliares em estudo e reconhecer as suas características e 
aptidões, selecionando o mais adequado, de acordo com o objetivo pretendido. 

•  Identificar o eixo de rotação ou charneira do rebatimento como eixo de afinidade, por aplicação do teorema de 
Desargues. 

 
2.10. Figuras planas II 

• Representar polígonos e círculos contidos em planos de perfil.  

• Representar polígonos e círculos contidos em planos verticais.  

• Representar polígonos e círculos contidos em planos de topo. 
 
2.11. Sólidos II 

• Representar pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) vertical(ais) ou de topo.  

• Representar paralelepípedos retângulos com face(s) situada(s) em plano(s) vertical(ais) ou de topo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOMETRIA DESCRITIVA – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

PROJEÇÃO DIÉDRICA – 70% PROJEÇÃO AXONOMÉTRICA – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

2. REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA 
2.12. Métodos Geométricos Auxiliares II:  
Rebatimento de planos não- -projetantes 

• Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a verdadeira grandeza das relações métricas entre 
elementos geométricos contidos em planos não-projetantes:  

             o      Rotações (casos que impliquem mais do que uma rotação) para 
                     proceder ao: 
                     -      rebatimento do plano oblíquo; 
                     -      rebatimento do plano de rampa;  
                     -      rebatimento do plano passante.  

• Compreender espacialmente o método auxiliar em estudo.  

• Identificar o eixo de rotação ou charneira do rebatimento como eixo de afinidade, por aplicação do teorema de 
Desargues. 

 2 
.13. Figuras planas III 

• Representar polígonos contidos em planos oblíquos.  

• Representar polígonos contidos em planos de rampa.  

• Representar polígonos contidos em planos passantes. 
 
2.14. Sólidos III 

• Representar pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) não-projetante(s).  

• Representar paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos não-projetantes. 
 
2.15. Sombras 

• Compreender os conceitos de sombra própria, espacial, projetada (real e virtual).  

• Compreender espacialmente os planos rasantes a pirâmides e a prismas: 
                   - contendo um ponto da sua superfície; 
                   - passando por um ponto exterior;  
                   - paralelos a uma reta dada.  

• Compreender espacialmente os planos tangentes a cones e a cilindros:  
                   - contendo um ponto da sua superfície; 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu a 
maioria ... 
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Desenvolvimento 
pessoal 

                   - passando por um ponto exterior;  
                   - paralelos a uma reta dada. 

• Compreender espacialmente a direção luminosa convencional.  

• Representar a sombra projetada, nos planos de projeção, de qualquer ponto, segmento de reta ou reta.  

• Representar as sombras própria e projetada, sobre os planos de projeção, de polígonos contidos em qualquer 
tipo de plano e de círculos contidos em planos projetantes, segundo a direção luminosa convencional.  

• Representar as sombras própria e projetada, nos planos de projeção, de pirâmides (retas ou oblíquos) e prismas 
(retos ou oblíquos), com base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, 
segundo a direção luminosa convencional.  

• Representar as sombras própria e projetada, nos planos de projeção, de paralelepípedos retângulos com faces 
situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil, segundo a direção luminosa convencional. 

• Representar as sombras própria e projetada, nos planos de projeção, de cones (retos ou oblíquos) e cilindros 
(retos ou oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, 
segundo a direção luminosa convencional. 

 
2.16. Secções 

• Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre secções planas de sólidos e truncagem. 

• Representar a figura da secção produzida por um plano horizontal, frontal ou de perfil em: o pirâmides retas e 
prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em qualquer tipo de plano; o paralelepípedos retângulos com 
faces situadas em qualquer tipo de plano.  

• Representar a figura da secção produzida por qualquer tipo de plano em: o pirâmides (retas ou oblíquas) e 
prismas (retos ou oblíquos), de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de 
perfil; o paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil. 

• Representar a figura da secção produzida por um plano projetante: o em cones (retos ou oblíquos) e cilindros 
(retos ou oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil; o na 
esfera.  

• Diferenciar graficamente os sólidos resultantes de uma truncagem. 
 
2.17. Interseções de retas com sólidos 

• Representar a interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas (retos ou oblíquos), de 
base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 

• Representar a interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, 
frontais e/ou de perfil.  

• Representar a interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou oblíquos), de base(s) 
circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil.  

Representar a interseção de uma reta com a esfera. 

 
3. REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA  
3.1. Introdução à Representação Axonométrica 

• Identificar a função e vocação particular do sistema de representação axonométrica a partir de descrições 
gráficas de um mesmo objeto.  

• Identificar os planos que organizam o espaço no Sistema de Representação Axonométrica, diferenciando planos 
e eixos coordenados, do plano e eixos axonométricos. 

• Reconhecer a correspondência biunívoca entre a posição do sistema de eixos no espaço e a sua projeção no 
plano axonométrico.  

• Reconhecer as coordenadas ortogonais do Sistema de Representação Axonométrica e identificar as situações em 
que estas se projetam em verdadeira grandeza. 

 
 3.2. Axonometrias Oblíquas ou Clinogonais:  
       Cavaleira e Planométrica  

•  Compreender espacialmente a direção e inclinação particular das retas projetantes e os diferentes 
posicionamentos do sistema de eixos coordenados em relação ao plano axonométrico.   
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• Determinar graficamente a escala axonométrica do eixo normal ao plano de projeção, através do rebatimento do 
plano projetante desse eixo, reconhecendo a influência da inclinação das retas projetantes na projeção das 
medidas. 

 
3.3. Axonometrias Ortogonais:  
       Trimetria, Dimetria e Isometria 

• Compreender espacialmente a direção das retas projetantes e os diferentes posicionamentos do sistema de 
eixos coordenados, em relação ao plano axonométrico.  

• Identificar as situações em que dois ou mais eixos coordenados têm inclinações comuns em relação ao plano 
axonométrico.  

• Determinar graficamente as escalas axonométricas através do rebatimento do plano definido por um par de 
eixos ou do rebatimento do plano projetante de um eixo. 

 
3.4. Representação Axonométrica de formas  
        tridimensionais 

•  Representar, em axonometria clinogonal, formas tridimensionais resultantes da justaposição de:  
              o      pirâmides retas ou oblíquas de base regular paralela a um dos planos 
                      coordenados em que, pelo menos, uma aresta da base é paralela a um 
                      eixo coordenado; 
              o      prismas retos ou oblíquos de bases regulares paralelas a um dos  
                      planos coordenados em que, pelo menos, uma aresta de uma das  
                      bases é paralela a um eixo coordenado; 
             o      paralelepípedos retângulos com faces paralelas  aos planos  
                     coordenados;           
             o      cones retos ou oblíquos de base circular paralela ao plano  
                     axonométrico;                    
             O     cilindros retos ou oblíquos de bases circulares paralelas ao plano  
                     axonométrico. 
                       

• Representar, em axonometria ortogonal (e incluindo, como método de construção, o “método dos cortes” devido 
à sua relação direta com a representação diédrica e triédrica), formas tridimensionais resultantes da 
justaposição de:  

              o      pirâmides retas ou oblíquas de base regular paralela a um dos planos  
                      coordenados em que, pelo menos, uma aresta da base é paralela a um 
                      eixo coordenado; 
              o      prismas retos ou oblíquos de bases regulares paralelas a um dos  
                      planos coordenados em que, pelo menos, uma aresta de uma das 
                      bases é paralela a um eixo coordenado;                                                             
              o      paralelepípedos retângulos com faces paralelas aos planos  
                      coordenados. 
                        

• Representar formas tridimensionais no sistema de representação axonométrica, a partir da sua descrição gráfica 
nos sistemas de representação diédrica ou triédrica. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Concetual (C) 
Procedimental – 20%  

CCR (Conhecer e Reproduzir) – 30% CAI (Aplicar e Interpretar) – 30%  CRE (Relacionar e Extrapolar) – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TRANSVERSAIS (AET)  
Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  
Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  
Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes.  
Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras atividades práticas.  
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA).  
Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia e de Geologia. 
 
 
 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS POR DOMÍNIO (AED)  
 
 
Reprodução humana 
Interpretar aspetos relativos à morfologia e à fisiologia dos sistemas reprodutores.   
Explicar a gametogénese e a fecundação aplicandos conceitos de mitose, meiose e regulação hormonal. 
Observar e interpretar imagens microscópicas relativas à histologia de gónadas e estrutura de gâmetas.   
Identificar os estados iniciais do desenvolvimento embrionário.  
Interpretar dados de natureza diversa que permitam a compreensão das funções dos anexos embrionários.  
Analisar criticamente situações que envolvam a possibilidade de fatores pessoais e/ou ambientais afetarem os processos 
reprodutivos.  
 
Manipulação da fertilidade 
Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de fertilidade humana.  
Interpretar situações que envolvam processos de manipulação biotecnológica da fertilidade humana (métodos 
contracetivos, diagnóstico de infertilidade e técnicas de reprodução assistida).  
Analisar princípios biológicos subjacentes a diferentes métodos contracetivos e técnicas de reprodução medicamente 
assistida.  
Explorar informação sobre aspetos regulamentares e bioéticos associados à manipulação da fertilidade humana. 
Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala 
de aula, organização de folhetos, exposições ou debates) sobre aspetos de fertilidade humana. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
Transmissão de características hereditárias 
Interpretar os trabalhos de Mendel (mono e diibridismo) e de Morgan (ligação a cromossomas sexuais) valorizando o seu 
contributo para a construção de conhecimentos sobre hereditariedade e genética.  
Explicar a herança de características humanas (fenótipos e genótipos) com base em princípios de genética mendeliana e não 
mendeliana (grupos sanguíneos Rh e ABO, daltonismo 
e hemofilia).  
Outras extensões às leis de Mendel: dominância incompleta, alelos letais e epistasia/interação génica).  
Realizar exercícios sobre situações de transmissão hereditária (máximo de duas características em simultâneo, usando 
formatos de xadrez e heredograma).  
 
Alterações do material genético 
Explicar exemplos de mutações génicas e cromossómicas (em cariótipos humanos), sua génese e consequências.  
Interpretar informação científica relativa à ação de agentes mutagénicos na ativação de oncogenes.  
Explicar fundamentos básicos de engenharia genética utilizados para resolver problemas sociais.  
Interpretar informação sobre processos biotecnológicos de manipulação de ADN (obtenção de ADNc, amplificação de 
amostras de ADN por PCR, impressão digital genética, transformação genética de organismos).  
Avaliar potencialidades científicas, limitações tecnológicas e questões bioéticas associadas a casos de manipulação da 
informação genética de indivíduos (diagnóstico e terapêutica de doenças e situações forenses).  
Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, entrevistas a especialistas, atividades laboratoriais ou 
exteriores à sala de aula, organização de exposições ou debates) sobre manipulação de ADN. 
 
Sistema Imunitário 
Defesas específicas e não-específicas 
Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de diagnóstico e controlo de 
doenças.  
Explicar processos imunitários (defesa específica/ não específicas; imunidade humoral/ celular, ativa/ passiva).  
 
Sistema Imunitário 
Explicar processos imunitários (defesa específica/ não específicas; imunidade humoral/ celular, ativa/ passiva) – conclusão. 
Interpretar informação sobre processos de alergia, doença autoimune e imunodeficiência.  
Explicar a importância dos anticorpos monoclonais em processos de diagnóstico e terapêutica de doenças.  
Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, 
entrevistas a especialistas, exposições ou debates) sobre saúde do sistema imunitário. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICA – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS – PONDERAÇÕES 

Mecânica – 50 % Campos de Forças – 30% Física Moderna – 20% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

Mecânica 
 
• Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões 

Interpretar os conceitos de posição, velocidade e aceleração em movimentos a duas dimensões, recorrendo a situações reais 
e a simulações, e aplicar aqueles conceitos na resolução de problemas. 
Decompor, geometricamente, a aceleração nas suas componentes normal e tangencial, explicar o seu significado e determinar, 
analiticamente, essas componentes, em movimentos a duas dimensões.  
Aplicar, na resolução de problemas ligados a situações reais, as equações paramétricas do movimento de uma partícula sujeita 
à ação de forças de resultante constante com direção diferente da velocidade inicial, explicando as estratégias de resolução e 
os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma conclusão.  
Planear e realizar uma experiência para determinar a relação entre o alcance e a velocidade inicial de um projétil lançado 
horizontalmente, formulando hipóteses, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as 
conclusões.  
Investigar, experimentalmente, as relações entre as forças de atrito, estático e cinético, os materiais em contacto, a reação 
normal e a área de superfície em contacto, interpretando os resultados, identificando fontes de erro, comunicando as 
conclusões e sugerindo melhorias na atividade experimental.  
Aplicar, na resolução de problemas, considerações energéticas e a Segunda Lei de Newton (referenciais fixo e ligado à 
partícula), a situações que envolvam movimentos (retilíneos e circulares) de corpos com ligações, explicando as estratégias 
de resolução e avaliando-as.  
Interpretar exemplos do dia a dia (segurança rodoviária, movimento de foguetes, desporto, montanha-russa, roda gigante, 
relevé das estradas, entre outros) com base nas leis de Newton e em considerações energéticas. 
 
• Centro de massa e momento linear de sistemas de partículas 

Determinar a posição do centro de massa de um sistema de partículas e caracterizar a velocidade e a aceleração do centro de 
massa conhecida a sua posição em função do tempo.  
Aplicar a Segunda Lei de Newton para um sistema de partículas a situações do dia a dia que envolvam a análise da intensidade 
da resultante das forças numa colisão em função do tempo de duração da mesma (exemplos: airbags, colchões nos saltos dos 
desportistas, entre outros).  
Investigar, experimentalmente, a conservação do momento linear em colisões a uma dimensão, analisando-as na perspetiva 
energética, formulando hipóteses, avaliando os procedimentos, interpretando os resultados e comunicando as conclusões.  
 
• Fluidos 

Interpretar os conceitos de pressão e de força de pressão em situações que envolvam gases e líquidos em equilíbrio.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

Aplicar, na resolução de problemas, a Lei Fundamental da Hidrostática à análise de líquidos em equilíbrio, explicando o 
funcionamento de barómetros e manómetros. 
Aplicar a Lei de Arquimedes à análise de situações concretas de equilíbrio de corpos flutuantes, de corpos submersos e de 
corpos que podem flutuar ou submergir (como os submarinos).  
Determinar, experimentalmente, o coeficiente de viscosidade de um líquido, a partir da velocidade terminal de um corpo em 
queda no seu seio, analisando o método e os procedimentos, confrontando os resultados com os de outros grupos e 
sistematizando as conclusões. 
 

Campos de Forças 
 
• Campo gravítico e campo elétrico 

Interpretar as interações entre massas e entre cargas elétricas através das grandezas campo gravítico e campo elétrico, 
respetivamente, caracterizando esses campos através das linhas de campo.  
Interpretar a expressão do campo gravítico criado por uma massa pontual.  
Compreender a evolução histórica do conhecimento científico ligada à formulação da Lei da Gravitação Universal, 
interpretando o papel das Leis de Kepler.  
Aplicar a conservação da energia mecânica no campo gravítico para determinar a velocidade de escape, relacionando-a com 
existência de atmosfera nos planetas.  
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei de Coulomb, explicando as estratégias de resolução.  
Caracterizar o campo elétrico criado por uma carga pontual num ponto, identificando a relação entre a distância à carga e o 
módulo do campo.  
Conceber, em grupo, uma experiência para o estudo de um campo elétrico e respetivas superfícies equipotenciais, criado por 
duas placas planas e paralelas, formulando hipóteses, analisando procedimentos, confrontando os resultados com os de outros 
grupos e sistematizando conclusões.  
Aplicar, na resolução de problemas, os conceitos de energia potencial elétrica e de potencial elétrico, caracterizando 
movimentos de cargas elétricas num campo elétrico uniforme.  
Criar, com base em pesquisa sobre circuitos RC, um relógio logarítmico e, recorrendo às tecnologias digitais, explicar o seu 
funcionamento, a metodologia utilizada e os resultados obtidos. 
 
• Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento 

Caracterizar as forças exercidas por um campo magnético uniforme sobre cargas elétricas em movimento, concluindo sobre 
os movimentos dessas cargas.  
Interpretar o funcionamento do espectrómetro de massa com base na caracterização das forças exercidas sobre cargas 
elétricas em movimento num campo magnético uniforme, pesquisando sobre a sua relevância em aplicações do dia a dia. 

 
Física Moderna 
 
• Introdução à física quântica 
Reconhecer, com base em pesquisa, o papel de Planck e de Einstein na introdução da quantização da energia e da teoria dos 
fotões, na origem da física quântica.  
Interpretar espectros de radiação térmica com base na Lei de Stefan-Boltzmann e na Lei de Wien. 
Aplicar, na resolução de problemas, o efeito fotoelétrico, relacionando-o com o desenvolvimento de produtos tecnológicos, e 
interpretar a natureza corpuscular da luz. 

 
• Núcleos atómicos e radioatividade 
Investigar, em trabalho de projeto, os núcleos atómicos e a radioatividade (contributos históricos, estabilidade nuclear e 
energia de ligação, instabilidade nuclear e emissões radioativas, fusão e cisão nucleares, fontes naturais e artificiais, efeitos 
biológicos e detetores, técnicas de diagnóstico que utilizam marcadores radioativos) e recorrendo às tecnologias digitais, 
comunicar as conclusões. 

Investigar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os motivos da perigosidade para a saúde pública da acumulação do radão 
nos edifícios.  
Aplicar, na resolução de problemas, a Lei do Decaimento Radioativo à análise de atividades de amostras em situações do dia 
a dia (medicina, indústria e investigação científica). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PSICOLOGIA B – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 40% CI – 35% RRP – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
 
 
Conceptualização (CONC) 
 
- Pesquisar de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo.  
- Compreender, interpretar, clarificar e relacionar, com clareza e rigor, conceitos da Psicologia, mobilizando-os na 
compreensão e formulação de problemas e argumentos psicológicos. 
- Analisa documentos, recorrendo a conceitos específicos, que podem conduzir a várias interpretações do mesmo tema..  
 
 
 
 
 
 
 
Comunicação/Informação (CI) 
 
- Elaborar e comunicar, com correção linguística, de forma criativa e crítica, com uso e domínio correto dos conceitos da 
disciplina, sínteses de assuntos estudados.  
-Problematizar os conhecimentos de fenómenos estudados na disciplina, mobilizando-os, de forma escrita e oral, para 
fundamentar e avaliar as teorias estudadas. 
- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo – estruturado e fluente - de forma sistemática e autónoma.  
-Discutir conceitos ou fatos estudados numa perspetiva disciplinar ou multidisciplinar 
-Comunicar com correção linguística, oralmente e/ou por escrito, no domínio da área disciplinar. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Raciocínio e Resolução de Problemas (RRP) 
- Desenvolver e apresentar um pensamento convergente, mas também um pensamento divergente, criativo e original, a 
partir dos mais variados problemas e teorias da Psicologia. 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico. 
- Desenvolver a sua autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva psicológica de base 
humanista. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

INTRODUÇÃO À MULTIMÉDIA – 50% INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO – 50% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

INTRODUÇÃO À MULTIMÉDIA  
Compreender a importância que as tecnologias multimédia assumem na atualidade;  
Apreender os fundamentos da interatividade; 
Conhecer o conceito de multimédia digital.  
 
Compreender a importância da escolha de caracteres e fontes na formatação de texto em diversos tipos de suportes;   
Distinguir imagem bitmap de imagem vetorial, bem como, respetivos formatos; 
Conhecer os fundamentos do desenho vetorial;  
Desenvolver técnicas de desenho vetorial; 
Converter imagens bitmap em imagens vetoriais (tracing); 
Converter imagens vetoriais em imagens bitmap (rasterização); 
Realizar operações de manipulação e edição de imagem. 
 
 
Conhecer os principais formatos de ficheiros de som e de vídeo; 
Captar e editar som de forma a produzir o áudio digital para diferentes suportes multimédia; 
Conhecer as fases do processo de autoria de vídeo - aquisição, edição e pós-produção; 
Planear, estruturar e organizar um guião, com narrativa, para criar produtos multimédia; 
Criar ambientes para animação seguindo princípios de continuidade e descontinuidade espácio-temporal recorrendo a 
ferramentas digitais; 
Elaborar storyboards e criar cenas, personagens e enredos.  
 
Planear um projeto multimédia partindo da definição de objetivos, recursos, calendarização e distribuição de tarefas; 
Elaborar protótipos e design de interfaces, detalhando esquemas de navegação, conteúdos e composições; 
Integrar imagens em produtos multimédia; 
Produzir conteúdos e proceder à montagem; 
Testar e validar o produto multimédia; 
Definir processos de distribuição e manutenção de produtos multimédia. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 
Conhecer o paradigma da programação “Front-End”, através de linguagens de marcação e folhas de estilo; 
Desenvolver layouts interativos de interface gráfica recorrendo a linguagens de marcação e folhas de estilo. 
 
Compreender a noção de algoritmo; 
Distinguir e identificar linguagens naturais e linguagens formais; 
Elaborar algoritmos simples através de pseudocódigo, fluxogramas e linguagem natural; 
Implementar soluções baseadas em algoritmos, fluxogramas e/ou pseudocódigo. 
 
 
Conhecer o paradigma da programação “Back-End” uttilizando uma linguagem de programação imperativa codificada para 
elaborar programas simples, em ambiente de programação consola/servidor; 
Identificar e utilizar diferentes tipos de dados em programas; 
Reconhecer diferentes operadores aritméticos, lógicos, relacionais e respetivas regras de prioridade; 
Desenvolver programas que incluam estruturas condicionais, estruturas de seleção e estruturas repetitivas com vista à 
resolução de problemas de baixa complexidade; 
Utilizar e criar funções em programas; 
Executar operações básicas com arrays. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS - PONDERAÇÕES 

Compreensão do oral 
Listening– 15% 

Leitura e Uso da Língua 
   Reading and Use of English – 35% 

Escrita 
  Writing– 25% 

Oralidade  
Speaking – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Competências Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão Oral 
Compreender diversos tipos de discurso e seguir linhas de argumentação 
complexas, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras áreas do 
conhecimento; interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) 
autor(a) e informação explícita e implícita; compreender um leque variado de 
enunciados orais, tanto em presença como através dos media; interagir na 
diversidade da língua inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo 
falantes de culturas distintas. 
Compreensão Escrita 
Ler e compreender textos extensos, literários e não literários, e identificar 
diferenças de estilo; interpretar informação explícita e implícita em diversos 
tipos de texto, relacionando-a com o seu conhecimento e vivência pessoal. 
Interação Oral 
Interagir com espontaneidade, fluência e eficácia em língua inglesa, participando 
em discussões, defendendo pontos de vista e opiniões, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos previamente; apresentar e 
discutir detalhadamente as áreas temáticas, desenvolvendo linhas de 
argumentação consistentes e fundamentadas. 
Interação escrita 
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário, no âmbito das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas. 
Produção Oral 

... adquiriu 
plenament

e ... 

... adquiriu a 
maioria ... 

... adquiriu 
parcialment

e ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... 
comunica 

e/ou 
participa, 
sempre ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  comunica 
e/ou 

participa, 
poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 666 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprimir-se de forma clara e detalhada sobre as áreas temáticas; verbalizar 
perceções, experiências e opiniões; apresentar informação de uma forma clara e 
sequenciada. 
Produção Escrita 
Elaborar, sem dificuldade, textos claros e variados, de modo fluente e 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário; elaborar textos complexos, 
no âmbito das áreas temáticas apresentadas, desenvolvendo linhas de 
argumentação consistentes e fundamentadas; reformular o trabalho escrito, 
adequando-o à tarefa proposta. 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante 
novas experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar 
interesse em conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; 
relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu 
ponto de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de 
questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; 
desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e 
convivência multicultural; alargar conhecimentos acerca dos universos 
socioculturais dos países de expressão inglesa.  
Comunicar eficazmente em contexto 
Demonstrar abertura para utilizar a língua inglesa num registo apropriado, 
mesmo que para tal tenha que se expor ao risco, revelando vontade de comunicar 
em situações reais. 
Colaborar em pares e em grupo 
Mobilizar competências prévias e participar em atividades de par e grupo para 
atingir o objetivo proposto, revelando inteligência emocional em situações 
conhecidas e/ou novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando feedback construtivo; planificar uma atividade de acordo 
com o tipo de texto e o seu destinatário. 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar 
autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, 
utilizando fontes e suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo 
interdisciplinares. 
Pensar criticamente  
Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente 
e defendendo pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto 
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento/vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre 
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vários assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses 
pessoais. 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação 
realizada de modo a melhorar o seu desempenho e demonstrar uma atitude 
proativa perante o processo de aprendizagem; demonstrar capacidades de 
auto-regulação do processo de aprendizagem, refletindo sobre o mesmo e 
procurar soluções para eventuais dificuldades; demonstrar autonomia na 
pesquisa de informação, compreensão e partilha dos resultados da mesma, 
utilizando várias fontes; realizar atividades de auto e heteroavaliação: 
portefólios, diários e grelhas de avaliação da aprendizagem. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ECONOMIA C – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CED – 25% GRE – 25% DUR – 25% DDH – 25% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 
 
 

 

CRESCIMENTO ECONÓMICO E DESENVOLVIMENTO (CED) 

Distinguir crescimento económico de desenvolvimento; 

Relacionar crescimento económico e desenvolvimento; 

Interpretar indicadores de desenvolvimento; 

Explicar as fontes e as características do crescimento económico; 

Relacionar o crescimento económico moderno com as alterações ocorridas na organização económica das sociedades 

desenvolvidas; 

Caraterizar os ciclos de crescimento económico e as suas fases; 

Aplicar os indicadores de desenvolvimento para avaliar o nível de desenvolvimento de diferentes países; 

Justificar situações de crescimento económico sem desenvolvimento. 

 

 

 

A GLOBALIZAÇÃO E AREGIONALIZAÇÃO ECONÓMICA DO MUNDO (GRE) 

Distinguir os conceitos de mundialização e de globalização;  

Distinguir os diferentes fluxos de capital, destacando o papel do IDE; 

Caracterizar os diferentes movimentos da população e analisar a sua evolução a nível mundial;  

Explicar o papel das empresas transnacionais (ETN);  

Explicitar fatores da globalização financeira e cultural; 

Relacionar aculturação com globalização económica; 

Explicar em que consiste a polarização das trocas mundiais; 

Distinguir diferentes formas de integração económica (informal e formal;  

Relacionar blocos económicos regionais com o fenómeno da globalização; 

Problematizar a necessidade de regulamentação da economia mundial. 
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Comunicação 

O DESENVOLVIEMNTO E A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (DUR) 

Relacionar a melhoria do nível de vida, associada ao progresso tecnológico, com o crescimento demográfico; 

Relacionar o nível de desenvolvimento dos países com a sua estrutura demográfica; 

Avaliar as consequências económicas decorrentes da questão demográfica; 

Explicar consequências ecológicas do crescimento económico moderno e da utilização indiscriminada dos recursos;  

Problematizar os padrões culturais, nomeadamente os de consumo e os estilos de vida, como fontes de degradação 

ambiental;  

Explicar o conceito e os benefícios da economia circular;  

Justificara degradação ambiental como obstáculo ao desenvolvimento;  

Avaliar soluções possíveis para os problemas ecológicos no quadro do funcionamento regular das economias. 

 

 

O DESENVOLVIMENTO E OS DIREITOS HUMANOS (DDH) 

Explicitar o conceito e características dos direitos humanos;  

 Caracterizar as diferentes gerações de direitos humanos; 

Problematizar a universalidade dos direitos humanos; 

 Relacionar Economia com:  

     Justiça Social 

     Cidadania 

     Ecologia 

 Desenvolvimento e Direitos humanos – Desenvolvimento Humano Sustentável e Desenvolvimento como Liberdade 

(desenvolvimento humano sustentável; desenvolvimento como liberdade). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA C – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

AGEM – 50% PDIM – 20% CP – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Analisar Questões Geograficamente Relevantes do Espaço Mundial (AGEM) 
- Compreender as dinâmicas espaciais na nova ordem global e o papel dos principais atores da mundialização. 
- Analisar a distribuição de assimetrias económicas e sociais à escala global, através da leitura de mapas e gráficos com 
indicadores económicos e sociais, nomeadamente os dos ODS. 
- Explicar a afirmação do poderio militar dos EUA e da URSS, no final da 2ª Guerra Mundial. 
- Compreender a existência de um equilíbrio geopolítico instável face aos conflitos regionais. 
- Discutir as repercussões da guerra fria à escala mundial. 
- Compreender o papel da ONU face aos frágeis equilíbrios emergentes no pós-guerra. 
- Compreender a importância do processo de construção da UE na reafirmação da Europa como centro de decisão.  
- Explicar a afirmação do Japão como potência económica, no pós-guerra. 
- Explicar a diversificação das estratégias de desenvolvimento dos Novos Países Industrializados. 
- Compreender a importância que assume o posicionamento geoeconómico dos Novos Países Industrializados. 
- Analisar a problemática do relacionamento entre centros de poder (EUA, UE, Japão, BRICS, TICKS, Países Emergentes), 
evidenciando áreas de conflito e áreas de cooperação. 
- Problematizar o papel da China e da Federação Russa na nova ordem global. 
- Conhecer exemplos e objetivos das principais organizações formais e informais de caráter supranacional. 
- Compreender exemplos de fatores potenciadores de tensões e conflitos a diferentes escalas: fundamentalismos, 
nacionalismos, disponibilidade e acesso a recursos naturais, localização geoestratégica, entre outros. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para compreender os dinamismos do mundo atual. 
- Explicar os padrões geográficos dos fluxos mundiais de população, evidenciando os seus principais fatores. 
- Explicar as causas e consequências da crescente urbanização, interpretando mapas e gráficos, a diferentes escalas. 
- Relacionar a importância das cidades com a organização das redes de fluxos, a diferentes escalas. 
- Reconhecer a emergência de novas formas de organização espacial, nomeadamente as macro regiões. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para compreender os fluxos no mundo atual. 
- Compreender as assimetrias existentes no mundo atual em termos demográficos, sociais, económicos e ambientais, 
e os fatores potenciadores e dissuasores que as geram ou minimizam. 
- Explicar os contrastes demográficos existentes a nível mundial. 
- Compreender causas e consequências das principais dinâmicas demográficas a nível mundial. 
- Reconhecer a existência, a qualquer escala de análise, da desigualdade na distribuição de riqueza, interpretando 
mapas e gráficos dinâmicos de indicadores compostos. 
- Explicar a importância da aplicação dos ODS. 
- Reconhecer padrões de distribuição espacial de diferentes indicadores dos ODS. 
- Explicar a importância da sustentabilidade do Sistema Terra através de exemplos concretos, a diferentes escalas de 
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Desenvolvimento 
pessoal 

análise. 
- Mobilizar as Tecnologias de Informação Geográfica para compreender os desafios de sustentabilidade no mundo atual.  
 
Problematizar e Debater as Inter-relações num Mundo Global (PDIM) 
- Reportar exemplos das rápidas mudanças a nível mundial das diferentes dimensões do processo de globalização. 
- Inferir a importância da globalização na criação de novas dinâmicas espaciais. 
- Equacionar os efeitos da crescente interdependência e mudança na definição de novos posicionamentos geopolíticos, 
geoestratégicos e geoeconómicos. 
- Evidenciar o papel da ajuda internacional aos países em desenvolvimento. 
- Apresentar aspetos positivos e negativos no papel desempenhado pelas organizações formais e informais de caráter 
supranacional. 
- Reportar situações concretas que podem afetar a segurança mundial. 
- Evidenciar consequências da desigual distribuição dos fluxos à escala mundial. 
- Equacionar a importância das cidades globais e das alterações recentes na distribuição da população. 
- Refletir sobre as consequências da desigual repartição dos fluxos migratórios à escala mundial. 
- Discutir os limites ao crescimento da população mundial e a homogeneização de estilos de consumo, tendo em conta 
a capacidade de carga do Sistema Terra. 
- Debater questões económicas, sociais e éticas decorrentes da aplicação das políticas demográficas no mundo. 
- Debater medidas que contribuam para diminuir o fosso entre ricos e pobres, refletindo sobre o papel da comunidade 
internacional no atenuar da pobreza. 
- Exemplificar ações concretas de atuação das comunidades no cumprimento dos ODS e da Agenda XXI Local.  
 
Comunicar e Participar (CP) 
- Demonstrar as fragilidades e as oportunidades da União Europeia no contexto internacional e na construção da nossa 
identidade. 
- Demonstrar que a globalização é multissetorial e que espacialmente não é isotrópica. 
- Exemplificar o grau de consecução das formas de cooperação Norte/ Sul, internacionalmente acordadas. 
- Evidenciar o esforço feito por diversos atores a diferentes escalas na aplicação dos ODS. 
- Reportar o grau de aplicação das medidas acordadas, em conferências internacionais, para a resolução dos problemas 
globais. 
- Demonstrar a implementação de ações concretas para aumentar a capacidade de sustentabilidade das grandes 
aglomerações urbanas. 
- Evidenciar a necessidade da cooperação internacional para a resolução dos problemas globais. 
- Reportar o grau de aplicação de princípios e medidas acordados em conferências internacionais, para a resolução dos 
principais problemas globais. 
- Divulgar ações concretas para aumentar a qualidade de vida e bem-estar nas grandes aglomerações urbanas. 
- Evidenciar a necessidade da cooperação internacional para a resolução dos problemas globais. 
- Investigar sobre o papel das comunidades e outros atores sociais, no atenuar da pobreza, a diferentes escalas. 
- Exemplificar ações concretas de atuação das comunidades no cumprimento dos ODS e da Agenda XXI Local.  
- Emitir opinião sobre atuações concretas que potenciem o uso adequado dos recursos essenciais a nível global. 
- Debater e emitir opinião sobre as medidas propostas em conferências internacionais para a resolução dos problemas 
ambientais globais, tendo em conta a sustentabilidade do planeta. 
- Sensibilizar e participar em ações concretas da comunidade local e/ou ONG no cumprimento dos ODS e da Agenda 
XXI Local. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE SOCIOLOGIA – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

CONC – 50% AIC – 20% CI – 30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
Conceptualização (CONC) 
- Mobilizar o conhecimento sociológico para a compreensão dos fenómenos complexos das sociedades contemporâneas, em 
especial, da portuguesa; 
-Explicitar em que consiste a realidade social e constatar a complexidade da realidade social. 
-Identificar o objeto das ciências sociais e contextualizar historicamente o aparecimento da Sociologia 
-Caracterizar os factos sociais.  
-Relacionar ação social e estrutura social., explicitando em que consiste o sentido da ação.  
-Contextualizar o surgimento da Sociologia em Portugal. 
-Destacar a emergência e a consolidação da Sociologia, como formação científica, no contexto da sociedade portuguesa. 
-Distinguir o conhecimento científico do conhecimento do senso comum.  
 -Explicitar a especificidade da abordagem sociológica como disciplina científica. 
-Distinguir problemas sociais de problemas sociológicos. 
-Definir a noção de interação social. 
-Distinguir situações informais de interação social de situações formais e não formais. 
-Explicitar a relatividade da ação social.  
-Caracterizar os grupos sociais e explicar o papel dos grupos sociais de pertença e de referência no processo de socialização. 
-Explicitar as características do processo de socialização (mecanismos, agentes e objetivos). 
-Relacionar papel e estatuto social; distinguir estatuto atribuído de estatuto adquirido 
-Definir o conceito sociológico de cultura, dando exemplos dos seus elementos constitutivos. 
- Caracterizar comportamentos desviantes e referir mecanismos de controlo social. 
- Articular ordem social e controlo social. 
 - Relacionar valores, normas e comportamentos. 
- Definir o conceito de instituição sociais e explicar as características das instituições sociais. 
- Explicitar em que consiste a globalização da economia e a globalização cultural, destacando o papel dos meios de 

comunicação na difusão cultural e relacionando aculturação com globalização cultural. 
- Compreender as transformações das famílias nas sociedades contemporâneas (novos tipos de famílias e novos papéis 

parentais). 
- Distinguir tipos de família e dar exemplos de novas tipologias. 
-Caracterizar as funções da escola no contexto da educação ao longo da vida. 
-Reconhecer as novas funções da escola na sociedade do conhecimento. 
- Reconhecer a existência de desigualdades sociais, fazendo a distinção com diferença e discriminação. 
- Identificar formas de mobilidade social. 
-Distinguir sexo de género. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

- Distinguir pobreza de exclusão social, identificando categoriais sociais em situação de risco e vulnerabilidade. 
  
-Análise e Interpretação Crítica (AIC) 
 
 - Revelar raciocínio crítico e capacidade de reflexão sobre as sociedades contemporâneas, contribuindo para a educação 
para a cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento;  
 - Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da realidade social; 
-Identificar características do conhecimento científico. 
-Problematizar o papel (primado) da teoria, dos métodos e das técnicas na produção de conhecimento sociológico. 
-Analisar o processo de interação social como um jogo entre papéis, estatutos e expetativas sociais. 
- Relacionar a diversidade cultural com os conceitos de etnocentrismo e de relativismo culturais. 
- Reconhecer o ser humano como produto e como agente produtor de cultura. 
- Relacionar valores, normas e comportamentos e explicitar o papel da socialização nos processos de inclusão e de exclusão 
social. 
- Relacionar os conceitos de ordem social, controlo social e desvio social. 
-Problematizar sociedade do risco, incerteza e processos de individualização. 
- Relacionar globalização com os novos estilos de vida. 
-Reconhecer o papel da família e da escola na socialização. 
- Relacionar a escola com a reprodução das desigualdades sociais. 
- Problematizar a mobilidade social em diferentes sociedades e identificar diferentes formas de mobilidade social. 
-Relacionar globalização e fenómenos migratórios, destacando o problema da inclusão e da exclusão de populações 

vulneráveis. 
- Relacionar a construção social do género com a aprendizagem de papéis sociais. 
- Problematizar as transformações do Estado Social e das solidariedades entre gerações. 
 
Comunicação e Informação (CI) 
 -Explicar as dificuldades que se colocam à produção do conhecimento científico em Sociologia. 
- Problematizar representações sociais, estereótipos e processos de estigmatização. 
- Relacionar o papel das instituições e da ação social com as dinâmicas de consenso e de conflito e com os processos de 
reprodução e/ou de mudança social. 
-Explicar o papel dos meios de comunicação na difusão cultural e na sociedade atual. 
- Explicar transformações que estão associadas à vida familiar na sociedade contemporânea. 
- Contextualizar a escolaridade obrigatória e problematizar a escola face à diversidade cultural. 
- Contextualizar o papel da ação coletiva e dos movimentos sociais relacionando-o com a problemática da justiça social. 
Identificar formas de discriminação associadas ao género (na escola, no emprego, nas remunerações, do poder político e no 
seio familiar). 
-  Identificar as categorias sociais vulneráveis à pobreza em Portugal. 
- Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a fontes físicas . 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE OFICINA MULTIMÉDIA – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

INTRODUÇÃO AO 
MULTIMÉDIA 

DIGITAL 
 

2% 

TEXTO 
 

10% 

IMAGEM DIGITAL  
 

15% 

NARRATIVA PARA 
MULTIMÉDIA  

 
5% 

ANIMAÇÃO  
 

15% 

SOM DIGITAL  
 

8% 

VÍDEO  
 

15% 

PROJETO 
MULTIMÉDIA  

 
30% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
INTRODUÇÃO AO MULTIMÉDIA DIGITAL  
Compreender os conceitos associados às diferentes dimensões da multimédia.  
Identificar os tipos de multimédia.  
Identificar os suportes de multimédia.  
Compreender os conceitos relacionados com os elementos gráficos para multimédia.  
 
TEXTO  
Compreender elementos gráficos, nomeadamente, a utilização das fontes mais adequadas a cada produto multimédia.  
Saber usar os diversos elementos gráficos, nomeadamente as fontes, com equilíbrio, do ponto de vista compositivo.  
Criar um produto gráfico integrando de forma harmoniosa os diferentes elementos.  
 
IMAGEM DIGITAL  
Compreender os diversos tipos e formatos de imagem digital.  
Conhecer diferentes modelos de cor e resoluções de imagem, conforme o objetivo do produto.  
Utilizar ferramentas de edição de imagem vetorial e bitmap.  
Saber realizar operações de manipulação e edição de imagem digital.  
Integrar imagem digital num produto multimédia.  
 
NARRATIVA PARA MULTIMÉDIA IMAGEM DIGITAL  
Conhecer diferentes narrativas para conteúdos multimédia.  
 
ANIMAÇÃO 
Conhecer técnicas de animação.  
Utilizar ferramentas de animação digital.  
Criar animação 2D ou 3D.  
 
SOM DIGITAL  
Identificar diversos formatos de áudio.  
Conhecer equipamentos de captação de som.  
Utilizar ferramentas de edição de áudio.  
Captar e editar som de forma a produzir áudio para suportes multimédia. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 VÍDEO  
Conhecer o enquadramento de planos e ângulos de captação de vídeo.  
Saber editar vídeo.  
Criar um guião com narrativa para vídeo.  
Integrar elementos de texto, imagem e som na produção  
de vídeo.  

 
PROJETO MULTIMÉDIA 
Conhecer o conceito de projeto multimédia.  
Compreender as fases de desenvolvimento de um projeto para a concretização de um produto multimédia.  
Desenvolver métodos de trabalho e organização, através do planeamento e desenvolvimento de projetos multimédia. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE OFICINA DE ARTES – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS  - PONDERAÇÕES 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO – 20% INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 20% EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  - 60% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Analisar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais, mobilizando diferentes critérios estéticos;   
Demonstrar consciência e respeito pela diversidade cultural e artística;   
Compreender as características da linguagem das artes visuais em diferentes contextos culturais;   
Compreender o desenho como forma de pensamento comunicação e criação nas variadas áreas de produção artística, 
tecnológica e científica;   
Conhecer em profundidade processos artísticos como modo de intervenção na sociedade e comunidade;   
Aplicar com fluência a gramática da linguagem visual;  
Dominar o desenho como forma de pensamento e comunicação;   
Refletir sobre temas de identidade e do quotidiano utilizando referências da arte contemporânea; 
Dominar processos de questionamento.   
 
 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Comunicar, utilizando discursos multimodais recorrendo a técnicas variadas;   
Interpretar a multiplicidade de respostas das artes visuais na contemporaneidade;   
Interpretar vivências de modo a construir narrativas que se podem concretizar nas variadas áreas da produção artística 
contemporânea;  
Refletir sobre vivências que tenham tido mostras de arte. 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  
Manipular com intencionalidade os diferentes processos artísticos;  
Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto, nas diversas áreas em estudo;   
Intervencionar criticamente, no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está inserido;   
Transformar os conhecimentos adquiridos nos seus trabalhos de um modo pessoal; 
Elaborar discursos visuais informados e criativos utilizando metodologias de trabalho faseadas;   
Romper limites para imaginar novas soluções;   
Experimentar materiais, técnicas e suportes com persistência;   
Concretizar projetos artísticos temáticos individuais e de grupo partindo do desenho;   
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Desenvolvimento 
pessoal 

Dinamizar intervenções artísticas colaborativas no âmbito da cidadania e da sustentabilidade pessoal, social e ambiental;  
Apresentar publicamente um portefólio de produto em forma digital e física;   
Organizar exposições com os projetos e produções multidisciplinares. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 678 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

 
ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno, no mínimo, desenvolve as competências essenciais para o 10.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 5 
matérias e de nível ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de 
possibilidade.   O aluno deve ficar capaz de: 
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) 
 
 - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos jogos desportivos coletivos (Basquetebol, Futebol, Andebol 
ou Voleibol). 
- Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
- Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
 
SUBÁREA GINÁSTICA (uma matéria)  
 
  - Compor, realizar e apreciar da ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica ou Acrobática) as destrezas elementares de acrobacia, 
dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo. 
 - Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria) 
 - Apreciar, compor e realizar, nas atividades rítmicas e expressivas (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e/ ou em grupo. 
 - Aplicar os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições.  
 
SUBÁREAS ATLETISMO, RAQUETAS E OUTRAS (duas matérias) 
SUBÁREA ATLETISMO 
 - Realizar e analisar, no atletismo, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.  
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Desenvolvimento 
pessoal 

SUBÁREA RAQUETAS 
Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis ou Ténis 
de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro.  
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
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.  
 -Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e 
interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva:   
 
     -cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, desfibrilhar, estabilizar);  
     - assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros; realiza o exame primário da vítima, numa breve 
sucessão de ações, avaliando a sua reatividade, a permeabilização da via aérea e a ventilação;   
    - contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação necessária (vítima, local, circunstâncias) de forma clara 
e eficiente;  
    - realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBVDAE), de acordo com o algoritmo 
atual, emanado pelo European Ressuscitation Council (ERC);  
    - reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de soccorro adequadas (encorajamento da 
tosse, remoção de qualquer obstrução visivel, palmadas interescapulares, manobra de Heimlich). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno, no mínimo, desenvolve as competências essenciais para o 11.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 4 
matérias e de nível ELEMENTAR em 2 matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de 
possibilidade. O aluno deve ficar capaz de:  
Subdomínios obrigatórios (quatro matérias)  
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) 
 
 - Cooperar com os companheiros para o êxito pessoal e do grupo nos Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
 - Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
 
SUBÁREAS GINÁSTICA E ATLETISMO (uma matéria) 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
Realizar e analisar provas combinadas no Atletismo, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, em equipa, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 
 
 
 
SUBÁREA GINÁSTICA 
 
 - Compor, realizar e apreciar da ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica ou Acrobática) as destrezas elementares de acrobacia, dos 
saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo. 
 - Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria) 
 
 - Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), sequências 
de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo. 
 - Aplicar os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
 
Subdomínios de Opção (duas matérias)  
 
SUBÁREA RAQUETAS 
 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis ou 
Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações individuais e a pares. 
 - Aplicar as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
 
OUTRAS 
 
-Realizar Atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e adequadamente as técnicas específicas, respeitando as 
regras de organização, participação e especialmente de preservação da qualidade do ambiente. 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades 
motoras. 
 - Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas utilizando esse conhecimento 
de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, nomeadamente: 
• Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 
• Doenças e lesões; 
• Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

... 
demonstra 

sempre 
Seleciona 
sempre ... 
Adequa 

sempre ... 
 

... 
demonstra, 

na maior 
parte das 
vezes,... 

Seleciona, 
na maior 
parte das 
vezes,... 

Adequa, na 
maior parte 
das vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

algumas 
vezes, ... 

Seleciona, 
algumas 
vezes, ... 
Adequa, 
algumas 
vezes, ... 

 

... 
demonstra, 

poucas 
vezes, ... 

Seleciona, 
poucas 

vezes, ... 
Adequa, 
poucas 

vezes, ... 
 

... não 
demonstra 

... 
Não 

seleciona ... 
Não adequa 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 682 de 689 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

Atividades Físicas - 75% Aptidão Física - 15%  Conhecimentos - 10% 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível  (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O aluno, no mínimo, desenvolve as competências essenciais para o 12.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 3 
matérias, e de nível ELEMENTAR em  3 matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições de 
possibilidade. O aluno deve ficar capaz de: 
Subdomínios obrigatórios (quatro matérias)  
 
SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (duas matérias) 
 - Cooperar com os companheiros para o êxito pessoal e do grupo nos Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Futebol, 
Andebol ou Voleibol). 
- Aceitar e dar sugestões de acordo com as exigências técnicas e regulamentares que favoreçam a melhoria das suas ações. 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo. 
 - Adequar a atuação quer como jogador quer como árbitro ao objetivo do jogo, à função e ao modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e às regras do jogo. 
 
SUBÁREAS GINÁSTICA E ATLETISMO (uma matéria) 
SUBÁREA GINÁSTICA 
 - Compor, realizar e apreciar da ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica ou Acrobática) as destrezas elementares de acrobacia, dos 
saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo. 
 - Aplicar os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.  
- Cooperar com os companheiros nas ajudas e correção que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança. 
- Colaborar na preservação, arrumação e preservação do material. 
 
SUBÁREA ATLETISMO 
 - Realizar e analisar provas combinadas no Atletismo, saltos, corridas, lançamentos ou marcha, em equipa, cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 
 
SUBÁREA ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (uma matéria) 
 - Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais ou Danças Tradicionais), sequências 
de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo. 
 - Aplicar os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
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Desenvolvimento 
pessoal 

Subdomínios de Opção (duas matérias)  
 
SUBÁREA RAQUETAS 
 - Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis ou 
Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações individuais e a pares. 
 - Aplicar as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
 
OUTRAS 
-Realizar Atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e adequadamente as técnicas específicas, respeitando as 
regras de organização, participação e especialmente de preservação da qualidade do ambiente. 
- Realizar PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação, e de preservação da qualidade do ambiente. 
 
APTIDÃO FÍSICA 
 
O aluno: 
- Apresenta valores na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
 
CONHECIMENTOS 
 
O aluno deve ficar capaz de: 
- Conhecer e utilizar os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das diversas 
capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando o doseamento da intensidade e duração 
do esforço, respeitando em todas as situações os princípios básicos do treino. 
- Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas Desportivas, relacionando os interesses 
sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas perversões, nomeadamente: 
• Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 
• Violência (dos espectadores e dos atletas) vs Espírito Desportivo; 
• Corrupção vs. Verdade Desportiva. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA– 10.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Apresentar uma definição dos conceitos de «ética» e de «moral»; 
- Explicitar o que são valores morais e as suas principais características; 
- Organizar uma hierarquia de valores; 
- Identificar as principais tipologias da ética; 
- Compreender diversos modos de aquisição de valores na pessoa humana; 
UL2 
- Explicitar o significado de crença e de fé religiosa como atitude de confiança ligada ao transcendente; 
- Indicar manifestações da dimensão simbólica na atividade humana e no discurso religioso; 
- Identificar manifestações do sagrado na organização do tempo e do espaço social; 
- Identificar funções desempenhadas pelo simbólico e pelo religioso na construção do tecido social e cultural das sociedades 
desde os primórdios da humanidade; 
- Caracterizar o processo de constituição e o património espiritual das principais tradições religiosas; 
- Evidenciar traços da memória cristã na construção das culturas europeias; 
- Interpretar a secularização, a desinstitucionalização e a individualização nas religiões; 
- Assinalar novas geografias e novas formas de religião nas sociedades pós-industriais; 
- Estabelecer implicações entre religião, cidadania e interculturalidade, explicitando o contributo das sabedorias e das 
civilidades religiosas para construção das sociedades; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Estabelecer um diálogo entre cultura e fé, identificando os princípios do cristianismo; 
- Entender o ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus como categoria fundante da dignidade humana e da ética; 
- Reconhecer a mensagem bíblica como fundamento e inspiração para o agir cristão; 
UL2 
- Articular uma perspetiva sobre a dimensão do sagrado a partir da compreensão do Deus da bíblia como Aquele que atende 
e se faz próximo dos mais frágeis; 
- Apresentar a novidade do cristianismo no contexto da “viragem axial” e da diversidade religiosa do mundo helenizado e 
romanizado; 
- Apresentar o papel do cristianismo numa ética partilhada face aos dinamismos da globalização, designadamente na defesa 
da dignidade da pessoa, na promoção da paz, e na procura do bem comum; 
 
 

... adquiriu 
plenamente 

... 

... adquiriu 
a maioria ... 

... adquiriu 
parcialmen

te ... 

... adquiriu 
poucas ... 

... não 
adquiriu ... 

Inquérito 
 
 

Observação 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 
 

Testagem 

Comunicação 

... comunica 
e/ou 

participa, 
sempre ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, a 
maior parte 
das vezes ... 

... comunica 
e/ou 

participa, 
algumas 
vezes ... 

...  
comunica 

e/ou 
participa, 

poucas 
vezes ... 

... não 
comunica 

nem 
participa ... 



 
 

Colégio Dom Diogo de Sousa                                                                                                                                                                                                CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Desde 1949                                                                                                                                                                                                                               2021 - 2022 
 

 

Página 685 de 689 
 

Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Mobilizar critérios éticos para a tomada de decisões em ordem a uma vida com sentido; 
UL2 
- Participar de forma esclarecida no diálogo ecuménico e inter-religioso e cooperar na promoção dos valores universais da 
verdade, da liberdade, da justiça e da paz; 
- Apresentar razões para as suas opções em matéria religiosa. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 11.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Perceber a definição de economia e a finalidade da atividade económica; 
- Identificar a relação entre a ética e a economia; 
- Compreender a ética do comportamento humano e os princípios morais reguladores da atividade económica; 
- Perceber o valor do trabalho; 
- Analisar as causas e as consequências dos atentados à dignidade do trabalho; 
- Identificar causas da pobreza e das desigualdades sociais; 
UL2 
- Compreender o desejo do ser humano na procura da felicidade e na busca de sentido para a existência; 
- Reconhecer o ser humano como “um ser em situação” e “um ser em relação”; 
- Compreender que as opções fundamentais requerem discernimento e se baseiam em critérios de coerência e de 
responsabilidade; 
UL3 
- Reconhecer que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia interferem com partes essenciais da vida das pessoas; 
- Levantar questões sobre a manipulação da ciência para com a realidade quando a reduz a mero objeto de estudo para 
interesses particulares; 
- Reconhecer os limites que se colocam à investigação científica com base em critérios ético-morais assentes no princípio da 
dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte natural; 
- Enunciar interrogações próprias do ser humano às quais a ciência não responde; 
- Diferenciar os âmbitos da ciência e da religião enquanto atividades que o ser humano desenvolve ao responder a diferentes 
necessidades; 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Reconhecer que a ética cristã defende a dignidade humana e a justiça social; 
- Conhecer o Pensamento Social da Igreja sobre as questões económico-sociais; 
- Apresentar a visão cristã da economia e da sociedade na opção pelos pobres e no cuidado da natureza; 
UL2 
- Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como dádiva para os outros através de escolhas em 
liberdade; 
- Referir os valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a vida tem sentido 
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Desenvolvimento 
pessoal 

UL3 
- Compreender o religioso como como resposta à procura de sentido da existência humana; 
- Entender os relatos bíblicos da criação como resposta à constante interrogação humana sobre a origem do universo, 
observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das origens e o conhecimento dos desenvolvimentos 
evolucionistas; 
- Articular ciência e teologia como domínios do saber autónomos, mas cooperantes e complementares; 
- Articular o pensamento cristão sobre a pessoa humana, enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o conhecimento 
oferecido pelas ciências; 
 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Promover uma atitude de denúncia e de luta contra a pobreza e a injustiça; 
- Valorizar a necessidade de globalização da solidariedade; 
- Mobilizar critérios éticos perante a atividade publicitária; 
- Assumir compromissos em ordem à construção de uma economia mais justa. 
UL2 
- Assumir atitudes de gratuidade e dom de si, como construtoras de sentido. 
UL3 
- Mobilizar conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre questões suscitadas pelos saberes de outras disciplinas; 
- Distinguir, na aplicação das descobertas científicas, entre o que é tecnicamente possível e o eticamente aceitável. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA – 12.º ano de escolaridade 
DOMÍNIOS/TEMAS - PONDERAÇÕES 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA (30%) RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA (30%) 
VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E 

ESPIRITUAIS (40%) 

Critérios 
transversais ao 

CDDS 
Aprendizagens 

Descritores de desempenho por nível (VER TABELA 1) 
Técnicas e 

instrumentos 
de recolha de 

dados sobre as 
aprendizagens 
(ver tabela 3) 

18 a 20 
valores 

14 a 17 
valores 

10 a 13 
valores 

7 a 9 
valores 

1 a 6 
valores 

Conhecimento 

CULTURA E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
UL1 
- Explicitar o conceito de política, relacionando-o com a ética e a religião e apresentando o seu papel na construção da 
comunidade; 
- Diferenciar as configurações de sociedade enquanto massa e enquanto povo;  
UL2 
-Reconhecer a arte modo de interpretação do mundo, de compreensão da condição humana e de expressão da 
espiritualidade; 
- Mencionar funções e características específicas da arte cristã; 
- Identificar exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso; 
- Verificar, no património artístico português, traços distintivos da arte cristã na arquitetura, na pintura e na escultura; 
- Apresentar o significado da expressão “literatura cristã”; 
- Distinguir os géneros e as grandes temáticas da literatura cristã ao logo do tempo. 
 
RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  
UL1 
- Apresentar os critérios bíblicos da autoridade política e a experiência das primeiras comunidades cristãs;  
- Identificar os princípios essenciais da Doutrina Social da Igreja e o seu contributo para o desenvolvimento de uma 
sociedade justa, capaz de promover a dignidade de cada ser humano, no diálogo com as várias instituições do mundo 
contemporâneo;  
- Estabelecer uma relação de primazia da comunidade civil perante a comunidade política; 
- Reconhecer o sentido da participação dos cristãos na política como uma responsabilidade no serviço à comunidade, à 
pessoa e à verdade. 
UL2 
- Identificar formas de arte e modalidades da produção artística orientadas para o quotidiano da prática religiosa; 
- Evidenciar a relevância do património artístico da Igreja na cultura; 
- Reconhecer a memória cristã na génese da criação musical do Ocidente; 
- Explicitar, sucintamente, o papel da música na experiência cristã ao longo ao longo do tempo; 
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Desenvolvimento 
pessoal 

VIVÊNCIA DOS VALORES HUMANOS E ESPIRITUAIS  
UL1 
- Mobilizar critérios éticos para apreciar, com sentido crítico, diferentes sistemas do exercício do poder;  
- Participar na vida da comunidade, segundo os valores evangélicos da verdade, da justiça, da liberdade e da paz; 
- Construir, a partir da visão cristã, argumentos sobre uma ética da gratuidade, assumindo responsabilidades e gestos de 
solidariedade na promoção humana. 
UL2 
-Promover a arte como interpretação do mundo, compreensão da condição humana e expressão da espiritualidade; 
- Defender e divulgar o património artístico e religioso. 
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