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I - ENQUADRAMENTO 

 

"A avaliação é uma necessidade vital do ser humano porque lhe serve para orientar, 

de forma válida, as decisões individuais e coletivas". 

 

Princípios gerais da avaliação: 

 

► é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem; 

► exige uma prévia e clara definição daquilo que se pretende avaliar e dos fins em 

vista; 

► exige a escolha de várias técnicas e instrumentos de avaliação em função dos 

objetivos e das finalidades; 

► exige que se tire partido dos pontos fortes de cada instrumento de avaliação e se 

reduza ao mínimo o efeito dos seus pontos fracos; 

► é um meio necessário para se atingir um fim (a melhoria da aprendizagem dos 

alunos) e não um fim em si mesmo. 

(In Avaliando para melhorar a aprendizagem) 

 

A avaliação é uma das tarefas mais difíceis, mas, simultaneamente, das mais 

nobres que um professor pode realizar, desde que não a confunda ou até substitua 

pela classificação. 

A avaliação ajuda o aluno a reconhecer a sua real aprendizagem, o seu estádio 

de aquisição de conhecimento, os conteúdos que ainda não domina, mas ajuda 

também o professor nas opções futuras, nas estratégias e metodologias que 

necessita reformular. Podemos então afirmar que, com uma "boa " avaliação, todos 

os intervenientes do processo ensino-aprendizagem ficam a ganhar.  

A avaliação deve sempre ser uma atividade crítica, reflexiva, que leva a 

reformulações, a novas tomadas de posição; o professor aprende para conhecer, 

melhorar e colaborar com o aluno1. Este, por sua vez, aprende com a própria 

avaliação, correção e, principalmente, com a reflexão que, em conjunto, venha a 

realizar com o seu professor. 

                                                 
1 Cf. MÉNDEZ, J. M. A. Avaliar para conhecer, Examinar para excluir. Edições Asa, Porto 2002. 
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Alguns traços da Avaliação, na perspetiva de Méndez2: 

 

• A necessária participação de todos os que se veem afetados pela avaliação, 

principalmente o professor e o aluno, não como meros espectadores ou sujeitos 

passivos que respondem mas que reagem e participam nas decisões que são 

adotadas; 

• Deve estar, sempre ao serviço dos protagonistas deste processo, ou seja, ao serviço 

dos que aprendem; 

• A negociação de tudo o que a avaliação abarca e implica é condição essencial; 

• Deve ser um exercício transparente em todo o seu percurso, durante o qual se 

organiza o conhecimento dos critérios a aplicar; 

• Faz parte de um contínuum e, como tal, deve ser processual, contínua, integrada no 

currículo. Não se trata de tarefas descontínuas, isoladas, insignificantes na sua 

especificidade. Avaliar somente no fim, seja por unidade de tempo ou de conteúdo, 

é chegar tarde para assegurar a aprendizagem contínua; 

• Será sempre avaliação formativa, motivadora e orientadora. Afastar a intenção 

sancionadora. Toda a prática avaliativa que não tenha fins formativos, que não 

eduque e com a qual as pessoas não aprendam deve ser eliminada; 

• Se se aceita que os alunos sejam responsáveis pela sua aprendizagem, também o 

devem ser da avaliação e da classificação dessa mesma aprendizagem; 

• Deve caracterizar-se pela orientação no sentido da compreensão e da 

aprendizagem e não no sentido do exame; 

• Deve centrar-se na forma como o aluno aprende, sem esquecer a qualidade do que 

aprende. 

 

A avaliação deverá ser orientada para a aprendizagem e para o currículo e este 

ultrapassa em muito os conteúdos programáticos. A avaliação deve expressar o 

global, daí que se deva considerar (mesmo sabendo das dificuldades), atitudes, 

disposições, capacidade de discernimento, respeito pelos outros, espírito de 

solidariedade e cooperação e desejo de aprender3. 

 

                                                 
2 Cf. MÉNDEZ, J. M. A. Avaliar para conhecer, Examinar para excluir. Edições Asa, Porto 2002. 
3 Cf PERRENOUD P. La construcción del êxito y del fracaso escolar. Morata/Padeia. Madrid 1990. 
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II - REGRAS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. Os Departamentos Curriculares e os grupos disciplinares elaboram os critérios 

específicos de avaliação, tendo em consideração as orientações do Conselho 

Pedagógico, do Conselho de Coordenação Pedagógica e da Direção Pedagógica; 

1. A Direção, após ouvir o Conselho Pedagógico e o Conselho de Coordenação 

Pedagógica, aprova os critérios gerais de avaliação e normas gerais para a 

realização de testes e fichas; 

3. A Direção, após ouvir o Conselho de Coordenação Pedagógica, aprova os critérios 

específicos de cada grupo disciplinar e elabora um documento oficial; 

4. Depois de definidos e aprovados os critérios específicos de cada grupo disciplinar, 

os professores informarão os alunos dos critérios e das percentagens de avaliação 

da disciplina; 

5. No início do ano letivo, cada professor apresentará aos alunos: 

• Os objetivos da disciplina; 

• Os critérios de avaliação referentes a todos os instrumentos e modelos 

utilizados, com linguagem adequada; 

• A tipologia dos testes e de outros elementos de avaliação; 

• Os critérios gerais de correção dos elementos de avaliação. 

6. Os professores fazem, no final de cada período, um momento de autoavaliação e 

heteroavaliação que deve ser sumariado. A estratégia utilizada para tal fica ao 

critério de cada grupo (propõe-se que seja realizado em documento escrito). 
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III - PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS GERAIS 

 

1) O Projeto Educativo de Escola considera importante: 

a) diversificar as metodologias de ensino (logo de avaliação); 

b) valorizar mais as metodologias de aprendizagem e não de ensino; 

c) integrar conhecimentos, capacidades e atitudes; 

d) introduzir uma dinâmica de participação e discussão de ideias.  

e) desenvolver no aluno o sentido de justiça, do respeito e da dignidade humana; 

f) ajudar o aluno a ser criticamente interveniente na sociedade. 

 

2) A portaria nº 243/2012, de 10 de agosto, afirma que a avaliação das 

aprendizagens orienta-se pelos seguintes princípios: 

a) Qualidade das aprendizagens; 

b) Contextualização; 

c) Diversificação de técnicas e instrumentos de avaliação; 

d) Diversificação dos intervenientes; 

e) Transparência do processo de avaliação; 

f) Valorização da informação sistemática ao aluno. 
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IV - CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada Grupo Disciplinar elabora os critérios específicos de avaliação, de acordo 

com as seguintes critérios gerais de avaliação: 

1. A avaliação efetua-se diversificando os métodos e técnicas; 

 

2. Os critérios de avaliação serão claros no "peso" a atribuir a cada um deles; 

 

3. O mesmo instrumento de avaliação não pode ter "pesos" diferentes; 

 

4. Toda a avaliação será expressa em termos quantitativos; 

 

5. A terminologia a usar será uniforme ao nível do Grupo / Departamento; 

 

6. Às competências, às aprendizagens e aos conteúdos (DOMÍNIO 

COGNITIVO) será atribuído no máximo 90%; 

 

7. Para o cálculo da média dos vários instrumentos utilizados consideraram-se 

todas as classificações obtidas até à atribuição da nota de cada período; 

 

8. Os alunos que não realizem um qualquer elemento de avaliação deverão 

apresentar justificação oficial (atestado médico) para que o Professor e o 

Diretor de Turma considerem a realização de novo elemento de avaliação, que 

poderá ser um teste extraordinário. Se essa justificação não for apresentada 

ou aceite o aluno será avaliado com O (zero) nesse mesmo elemento de 

avaliação (qualquer outro procedimento necessita da autorização da direção 

pedagógica); 

 

9. Ao conjunto do DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO (Valores e Atitudes) com 

diferentes itens (tais como: Atitudes /Comportamentos; Participação / 

Empenho; Responsabilidade / Trabalhos na aula e em casa), não pode ser 

atribuído um valor inferior a 10%; 
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10. O valor atribuído a cada um destes parâmetros traduz a avaliação realizada 

desde o primeiro dia de aulas do ano ao final do período que está a ser 

avaliado; 

 

11. Este valor é distribuído pelos parâmetros do Domínio Sócio-Afetivo de 

acordo com a decisão do Grupo Disciplinar e um único parâmetro não poderá 

ter a totalidade de 10%; 

 

12. O resultado da aplicação destes parâmetros dá ao professor, um valor de 

referência, a partir do qual se pondera a proposta de avaliação a atribuir, tendo 

em atenção toda a situação do aluno e a sua progressão ao longo do ano; 

 

13. As Atitudes / Comportamentos serão avaliadas em todas as atividades. 

Essa avaliação tem como referência os Valores presentes no Projeto Educativo 

e realiza-se considerando o modo como o aluno: 

•    Manifesta interesse pelas atividades propostas; 

•    Procura aprofundar os conhecimentos; 

•    Coopera / relaciona-se com os outros; 

•  Manifesta um comportamento adequado ao espaço sala de aula e 

outros; 

•    É pontual e assíduo (sistematicamente ); 

•   Coopera com a Escola e está disponível para participar nas suas 

atividades. 

 

14. A Participação / Empenho será avaliada em todas as atividades. Essa 

avaliação realiza-se, tendo em consideração o modo como o aluno: 

•    Adere e intervêm nas atividades de sala de aula, 

•    Manifesta conhecimento dos conteúdos; 

•    Aplica os conhecimentos em novas situações; 

•    Usa a linguagem específica da disciplina; 

•    Coopera com os outros; 

•    Resolve exercícios e/ou problemas na aula; 

•    Revela organização do trabalho de aula e / ou de casa; 
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•    Participa nas Visitas de Estudo e outras estratégias ou propostas de 

trabalho; 

•    Participa noutras atividades promovidas pela Escola. 

 

15. A avaliação das Atitudes / Comportamentos e Participação / Empenho 

deve ter como referência as seguintes grelhas: 

 

Exemplo de alguns itens: 

 

ATITUDES / COMPORTAMENTOS 
 

Valores 
Parâmetros 

8 11 14 16 18 20 

Manifesta interesse 
pelas atividades 
propostas 

Raramente 
Algumas 
vezes 
 

Com 
regularidade 
 

Com muita 
regularidade 
 

Quase 
Sempre 
 

Sempre 
 

Procura aprofundar 
os conhecimentos 

Raramente 
Algumas 
vezes 

Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

Sempre 
 

Coopera/ relaciona-
se com os outros 
 

Raramente 
Algumas 
Vezes 

Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

Sempre 
 

Manifesta um 
comportamento 
adequado ao espaço 
de sala de aulas e 
outros 

Raramente 
Algumas 
vezes 

Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

Sempre 

É pontual e assíduo 
(sistematicamente) 

Raramente 
Algumas 
vezes 

Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

Sempre 

Coopera com a 
Escola e está 
disponível para 
participar nas suas 
atividades. 

Raramente 
Algumas 
vezes 

Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

Sempre 

Outros  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Exemplo de alguns itens: 
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PARTICIPAÇÃO / EMPENHO 
 

Valores: 
Parâmetros 

 

8 11 14 16 18 20 

Adere e intervêm 
nas atividades 
propostas 

Muito 
esporadicamente 
e sem qualidade 

Esporadicamente 
e apenas quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando solicitado 
ou 
espontaneamente
, com qualidade 
 

Quase sempre 
de modo 
espontâneo e 
com boa 
qualidade 

Sempre e com 
excelente 
qualidade 

Manifesta 
conhecimento 
dos conteúdos 
 

Muito 
esporadicamente 
e sem qualidade 
 

Esporadicamente 
e apenas quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 
 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando solicitado 
ou espontanea-
mente, com 
qualidade 
 

Quase sempre 
de modo 
espontâneo e 
com boa 
qualidade 
 

Sempre e com 
excelente 
qualidade 
í 
 

Aplica os 
conhecimentos 
em novas 
situações 
 

Muito 
esporadicamente 
e sem qualidade 
 

Esporadicamente 
e apenas quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 
 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando solicitado 
ou espontanea-
mente, com 
qualidade 
 

Quase sempre 
de modo 
espontâneo e 
com boa 
qualidade 
 

Sempre e com 
excelente 
qualidade 
 

Usa a linguagem 
específica da 
disciplina 
 

Esporadicamente 
 

Algumas vezes 
 

Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 
 

Quase sempre 
 

Sempre 
 

Coopera com os 
outros 
 

Esporadicamente 
 

Algumas vezes 
 

Com 
regularidade 
 

Com muita 
regularidade 
 

Quase sempre 
 

Sempre 
 

Resolve 
exercícios e/ou 
problemas na 
aula ou em casa 
 

Muito 
esporadicamente 
e sem qualidade 
 

Esporadicamente 
e apenas quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 
 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando solicitado 
ou espontanea-
mente, com 
qualidade 
 

Quase sempre 
de modo 
espontâneo e, 
com boa 
qualidade 
 

Sempre e com 
excelente 
qualidade 
 

Revela 
organização do 
trabalho da aula e 
de casa 
 

Esporadicamente 
 

Algumas vezes 
 

Com 
regularidade 
 

Com muita 
regularidade 
 

Quase sempre 
 

Sempre 
 

Participa nas 
Visitas de Estudo 
 

Esporadicamente 
 

Algumas vezes 
 

Com 
regularidade 
 

Com muita 
regularidade 
 

Quase sempre 
 

Sempre 
 

Participa noutras 
atividades 
promovidas 
 

Muito 
esporadicamente 
e sem qualidade 
 

Esporadicamente 
e apenas quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando solicitado 
ou espontanea-
mente, com 
qualidade 
 

Quase sempre 
de modo 
espontâneo e, 
com boa 
qualidade 

Sempre e com 
excelente 
qualidade 
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Quadro Resumo 

Secundário 

 

 
CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
 

OBJETO DE 
AVALIAÇÃO 

ITENS 
PARÂMETROS 

INSTRUMENTOS 

D
o

m
ín

io
 

C
o

g
n

it
iv

o
 

-Competências e 

Aprendizagens  

-Competências 

específicas 

-Conteúdos programáticos da 

disciplina 

-Testes escritos 

-Trabalhos de grupo 

-Trabalhos 

individuais 

-… 

  

D
o

m
ín

io
 S

ó
ci

o
-A

fe
ti

v
o

 

 

 

 

-Competências 

transversais 

-Participação (intervém com 

frequência e a propósito nas 

aulas, levanta dúvidas e dá 

opiniões,…); 

-Metodologia de trabalho 

(realiza os trabalhos de casa, 

apresenta o material 

necessário para a aula, …). 

 

 

-Grelhas de registo de 

observações 

-Questionários orais 

-… 

 

 

-Valores e 

Atitudes 

 

-Respeito (colegas, 

professores, normas de 

funcionamento); 

-Interesse e empenho (nas 

atividades propostas); 

-Responsabilidade (no 

cumprimento das tarefas); 

-Assiduidade e pontualidade 

 

 

-Grelhas de registo de 

observações 

-Questionários orais 

-… 

 

Os Critérios Gerais de Avaliação e as suas Percentagens (aprovadas pela 

Direção depois de ouvir o Conselho de Coordenação Pedagógica) servem de 

referência para a definição dos Critérios Específicos de Avaliação e suas 

Percentagens para todos os Cursos (Científico-Humanísticos, Profissionais; 
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Educação e Formação) e Disciplinas/Módulos que funcionam na Escola da APEL no 

ano letivo 2017/2018. 

Nas diferentes Disciplinas/Módulos a avaliação deve incidir sobre as 

aprendizagens e competências (domínio cognitivo) e sobre os valores e atitudes 

(domínio sócio-afetivo). Assim, estes domínios serão avaliados por critérios e itens 

específicos definidos pelo Grupo Disciplinar/Formador, tendo em conta os critérios 

e os itens definidos pela Escola. 

 A Direção e o Conselho de Coordenação Pedagógica consideram que, sendo 

uma das finalidades da avaliação apoiar o processo educativo, de modo a sustentar 

o sucesso dos alunos, o Domínio Sócio-Afetivo (valores e atitudes), no Ensino 

Secundário, é considerado Reforço Positivo, não devendo determinar uma avaliação 

global inferior à avaliação obtida pelos alunos no Domínio Cognitivo (competências 

e aprendizagens). No entanto, em casos pontuais de alunos em que o desempenho 

nos itens e parâmetros do Domínio Sócio-Afetivo for manifestamente negativo, o 

Conselho de Turma, como responsável pela avaliação do aluno, tem autonomia para 

atribuir ao aluno uma classificação inferior à obtida no Domínio Cognitivo. 

 

Nota: Nas disciplinas de Português e Língua Estrangeira a componente de oralidade 

tem um peso de 20% e 30% respetivamente, no cálculo da classificação a atribuir 

em cada momento formal de avaliação. Nas disciplinas bienais de Física e Química A 

e de Biologia a Geologia, nas disciplinas anuais de Biologia, de Geologia, de Física e 

de Química, componente prática e ou experimental tem um peso mínimo de 30% no 

cálculo da classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação (art.º 7 da 

portaria nº 243/2012 de 10 de agosto). 

 

*Qualquer alteração que possa eventualmente ocorrer na legislação em vigor, ao 

longo do ano letivo, será integrada nos critérios da Escola, com a devida informação 

aos alunos e encarregados de educação. 
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V - CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
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DEPARTAMENTO DE  

CIÊNCIAS NATURAIS 
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GRUPO DISCIPLINAR DE FÍSICA E QUÍMICA 
 

 Física e Química A de 10º Ano e de 11º Ano 

Percentagens Componentes a Avaliar 

65 % Média de Testes Escritos 

30 % 
25 % Média de Testes da Componente Prática 

5 % Atividade Laboratorial 

5 % 

1 % Comportamento 

1 % Participação e Interesse 

1 % Pontualidade e Assiduidade 

1 % Trabalhos de casa 

1 % Material 

 
Está prevista a elaboração de seis testes durante o ano letivo que incluem 

conteúdos da componente prática. Esta componente do teste, que se refere aos 

conteúdos da componente prática, é composta por questões teórico-práticas tipo 

exame nacional relacionadas com os conteúdos programáticos específicos dos 

trabalhos laboratoriais. 

 

Os testes de avaliação podem incluir qualquer tópico lecionado ao longo do ano 

letivo e a sua classificação está sujeita à mesma filosofia de elaboração e de 

classificação prevista pelo IAVE para os exames nacionais. Cabe ao docente da 

disciplina, face a alguma circunstância inerente aos momentos de avaliação interna, 

fazer as devidas adequações às questões ou aos critérios de avaliação. 

 

A avaliação da componente prática também incide sobre os aspetos pertinentes 

da atividade laboratorial como, a título de exemplo, a técnica e organização de 

trabalho, o conhecimento do material laboratorial e a correção do seu 

manuseamento, o conhecimento/respeito pelas normas de segurança, o correto 

registo dos resultados experimentais e respetivas conclusões. 
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 Química de 12º Ano e Física de 12º Ano 

Percentagens Componentes a Avaliar 

65 % 
Média de Testes Escritos e/ou  

Trabalhos / Apresentações efetuados 

30 % 
15 % 

Registos Laboratoriais e/ou 
Relatórios/Projetos desenvolvidos 

15 % 
Desempenho Laboratorial /  

Questão aula 

5 % 

1 % Comportamento 

1 % Participação e Interesse 

1 % Pontualidade e Assiduidade 

1 % Trabalhos de casa 

1 % Material 

 

Está prevista a elaboração de um mínimo de cinco testes durante o ano letivo. 

Os testes de avaliação podem incluir qualquer tópico lecionado ao longo do ano 

letivo e a sua classificação está sujeita à mesma filosofia de classificação prevista 

pelo IAVE para os exames nacionais. Cabe ao docente da disciplina, face a alguma 

circunstância inerente aos momentos de avaliação interna, fazer as devidas 

adequações às questões ou aos critérios de avaliação. 

 

A avaliação da componente prática também incide sobre os aspetos pertinentes 

da atividade laboratorial como, a título de exemplo, a técnica e organização de 

trabalho, o conhecimento do material laboratorial e a correção do seu 

manuseamento, o conhecimento/respeito pelas normas de segurança, o correto 

registo dos resultados experimentais e respetivas conclusões. 

 

A Questão aula, constituída por questões teórico-práticas, incidirá sobre 

qualquer aspeto do trabalho prático em questão e terá de ser entregue para 

classificação, em condições normais, na própria aula onde é aplicada. 
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Grupo de Biologia e Geologia 
 
 

 Biologia e Geologia de 10º Ano e de 11º Ano 

Percentagens Componentes a Avaliar 

70 % Domínio Cognitivo (Média de Testes) 

30 % 

20 % 
Questões Aula (mini testes com perguntas 

tipo Exame Nacional) e Relatórios 

5 % Trabalhos na aula/de casa 

5 % 
Domínio Sócio Afetivo: Atitudes e valores, 

Participação e Comportamento 

 

 

Elementos de avaliação: 

  - Dois testes e uma questão aula por período. Os testes compreendem toda a matéria 

lecionada até á data, tendo a matéria lecionanda anteriormente uma carga até 20%. 

  - No 11º ano, no segundo período os alunos realizaram um dos dois testes previstos 

que englobe toda a matéria de Biologia e, no terceiro período que englobe toda a 

matéria de Geologia  

 

 Biologia de 12º Ano 

Percentagens Componentes a Avaliar 

70 % Domínio Cognitivo (Média de Testes) 

30 % 

20 % 
Interpretação de Documentos,  

Atividades Experimentais e Relatórios 

5 % Trabalhos na aula/de casa 

5 % 
Domínio Sócio Afetivo: Atitudes e valores, 

Participação e Comportamento 
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Elementos de avaliação: 

• Dois testes por período, a exceção do 3º período em que se realizará apenas 1 testes. 

• Uma atividade prática no primeiro e segundo períodos. Um trabalho de pesquisa no 

terceiro período. 

 

 

Avaliação dos Relatórios 

 

Cotação para cada item do relatório: 

1) Título – 1 valor 

2) Objetivos – 3 valores 

3) Fundamento teórico – 3 valores 

4) Material – 1 valor 

5) Procedimento – 2 valores 

6) Resultados – 2 valores 

7) Interpretação dos resultados – 3 valores 

8) Conclusão – 3 valores 

9) Apresentação – 2 valores 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

E HUMANAS 
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GRUPO DISCIPLINAR DE ECONOMIA 

Critérios de Avaliação – Economia A _10.º Ano 

 

Domínio 
Cognitivo 

90% 

1.1 – Periodicidade dos testes: 

1.º período –   1º teste - unidade 1 e 2; 

 2º teste - 10% unidades anteriores e 90% unidade recente; 

2.º período –  3º teste - 10% unidades anteriores e 90% unidade recente; 

   4º teste - 10% unidades anteriores e 90% unidade recente; 

3.º período –  5º teste - 10% unidades anteriores, 85% unidade recente 5% traba- 
lho escrito individual/grupo, com apresentação oral, sobre um tema 
lecionado, ou sobre um plano de negócios simples. 

NOTA: o aluno será orientado sobre os conteúdos específicos a avaliar em cada teste.                  

 
1.2 – Duração dos testes: Todos os testes terão a duração de 90 minutos 

1.3 – Cotação dos testes: Todos os testes terão a cotação máxima de 20 valores (200 

pontos), e a cotação de cada item estará indicada no enunciado.  

Os critérios de classificação dos testes serão divulgados aos alunos. 

A língua portuguesa terá um peso de 10% na cotação atribuída em cada resposta. 

1.4 –Estrutura dos testes: modelo do exame nacional de ECONOMIA A (prova 712): 

 grupo I – 18 a 20 Itens de escolha múltipla, de 5 pontos cada - 90 a 100 pontos;  

grupo II e III - Itens de resposta extensa, restrita e curta, com base em documentos 
apresentados com um texto longo, e/ou tabelas/gráficos sobre o qual incidirão as 
questões – 100 a 110 pontos. 
 

Trabalhos 

4,5% 

Trabalhos Presenciais - 2,5% - Cadernos diários; Trabalhos orais (ex: debates, 

etc.) e escritos (ex: fichas de trabalho, etc.) realizados em aula, individualmente 

e/ou em grupo. 

Trabalhos realizados em casa – 2% - Trabalhos realizados em casa, na íntegra 

com qualidade e entregues a tempo. 

Atitudes e 

Valores 

Participação 

5,5% 

1% - Assiduidade e pontualidade; 

1% - Comportamento na sala de aula; 

1% - Empenho na disciplina (trazer os materiais). 

2,5% Participação oral, sempre que solicitada pelo docente ou por iniciativa 

própria, desde que respeite a vez dos colegas; Participação pertinente, ou seja, a 

incidir e/ou relacionada com os conteúdos em análise. 
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Critérios de Avaliação – Economia A _11º ano 

 
  

 

Domínio 
Cognitivo 

90% 

1.1 – Periodicidade dos testes: 

1.º período –   1º teste - unidade 8; 

 2º teste - 20% unidade 8 e 80% unidade 9; 

2.º período –  3º teste - 20% unidade 9 e 80% unidade 10; 

   4º teste - 20% unidade 9 e 10 e 80% unidade 11; 

3.º período –  5º teste - 20% unidade 8, 9 e 10, 20% unidade 11 e 60% unidade 12; 

NOTA: o aluno será orientado sobre os conteúdos específicos a avaliar em cada teste.                  

 
1.2 – Duração dos testes: Todos os testes terão a duração de 90 minutos, exceto o 

último se for possível será de 120m, à semelhança do exame nacional. 

1.3 – Cotação dos testes: Todos os testes terão a cotação máxima de 20 valores (200 

pontos), e a cotação de cada item estará indicada no enunciado.  

Os critérios de classificação dos testes serão divulgados aos alunos. 

A língua portuguesa terá um peso de 10% na cotação atribuída em cada resposta. 

1.4–Estrutura dos testes: modelo do exame nacional de ECONOMIA A, prova 712: 

 grupo I – 18 a 20 Itens de escolha múltipla, de 5pontos cada - 90 a 100 pontos;  

grupo II e III - Itens de resposta extensa, restrita e curta, com base em documentos 
apresentados com um texto longo, e/ou tabelas/gráficos sobre o qual incidirão as 
questões – 100 a 110 pontos. 
 

Trabalhos 

4,5% 

Trabalhos Presenciais - 2,5% - Cadernos diários; Trabalhos orais (ex: debates, 

etc.) e escritos (ex: fichas de trabalho, etc.) realizados em aula, individualmente 

e/ou em grupo. 

Trabalhos realizados em casa – 2% - Trabalhos realizados em casa, na íntegra 

com qualidade e entregues a tempo. 

Atitudes e 

Valores 

Participação 

5,5% 

1% - Assiduidade e pontualidade; 

1% - Comportamento na sala de aula; 

1% - Empenho na disciplina (trazer os materiais). 

2,5% Participação oral, sempre que solicitada pelo docente ou por iniciativa 

própria, desde que respeite a vez dos colegas; Participação pertinente, ou seja, a 

incidir e/ou relacionada com os conteúdos em análise. 
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Critérios de Avaliação – Economia C 12.º ano 

 

 
 
 

 

Domínio 
Cognitivo 

90% 

1ºperíodo - dois testes  

2ºperíodo - um teste e um trabalho individual – sobre a Globalização e ambiente 

3ºperíodo - um trabalho individual/grupo escrito e com apresentação oral – sobre os 

conteúdos programáticos, O desenvolvimento e os direitos humanos, com a 

cotação de 200 pontos o trabalho será realizado em aula e em casa, os temas serão 

sorteados. 

 
TESTES:  

Duração de 90 minutos e cotação de 200 pontos (20 valores), sempre que possível, com a seguinte 

estrutura: 

- um grupo com questões de escolha múltipla, em que cada questão é seguida de quatro respostas 

de  A a D – mas, só uma entre elas contém a respostas correta. 

- um grupo com um texto curto sobre os quais incidirão questões de resposta curta e pouco 

desenvolvida; 

- um grupo com um texto longo, e/ou tabelas/gráficos sobre o qual incidirão questões de resposta 

desenvolvida. 

- a língua portuguesa terá um peso de 10% na cotação atribuída a cada resposta. 

 
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS INDIVIDUAL E DE GRUPO: 

1. Empenho na sala de aula – 20 pontos 

2. Cumprir com data de entrega – 10 pontos 

3. Trabalho escrito – 100 pontos 

4. PowerPoint – 40 pontos 

5. Apresentação oral do trabalho na aula – 30 pontos 

Trabalhos 

4,5% 

Trabalhos Presenciais - 2,5% - Trabalhos orais (ex: debates, etc.) e escritos (ex: 

fichas de trabalho, etc.) realizados em aula, individualmente e/ou em grupo. 

Trabalhos realizados em casa – 2%  - Trabalhos realizados em casa, na íntegra 

com qualidade e entregues a tempo. 

Atitudes e 

Valores  

Participação 

5,5% 

1% - Assiduidade e pontualidade; 

1% - Comportamento na sala de aula; 

1% - Empenho na disciplina. 

2,5% Participação oral, sempre que solicitada pelo docente ou por iniciativa 

própria, desde que respeite a vez dos colegas; Participação pertinente, ou seja, a 

incidir e/ou relacionada com os conteúdos em análise. 
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GRUPO DISCIPLINAR DE FILOSOFIA 
 

Disciplina: Filosofia 

Critérios Classificação Modos de concretização 

Domínio dos 

conhecimentos 

/Competências 

 

90% 

Testes de avaliação 

Na disciplina de filosofia (10.º e 11.º anos): 

1.º e 2.º Períodos - dois testes; 

3.º Período: 

 10.º ano - dois testes, sendo que um deles será o 

mesmo para todos os alunos da escola;  

 11.º ano, um trabalho oral individual e um teste para 

todos os alunos da escola.  

Nota: O teste comum para todos os alunos/ano, englobará 

todos os conteúdos lecionados. 

Domínio das 

atitudes e 

valores 

10% 

 Assiduidade e Pontualidade; (0,5%) 

 Responsabilidade do aluno relativamente ao material 

necessário para o desenvolvimento das atividades (livro, 

caderno, caneta e fotocópias que forem fornecidas); 

(0,5%) 

 Participação pertinente e construtiva na sala de aula, ou 

seja, a incidir e/ou relacionada com os conteúdos em 

análise; (2%) 

 Trabalhos de casa e trabalhos presenciais (realizados 

individualmente ou em grupo assim como questões-

aula) devem ser realizados na íntegra, com qualidade e 

entregues a tempo; (2%) 

 Caderno com as informações dadas pelo professor em 

sala de aula. (5%) 

Nota: A estrutura dos testes de filosofia é semelhante à usada nos exames nacionais; com itens de 

seleção (escolha múltipla) e itens de construção (respostas curtas, restritas e extensas). Ao longo do 

ano letivo os testes vão englobar sempre uma unidade de conteúdos já avaliados em testes 

anteriores. 
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Disciplina: Sociologia e Psicologia 

Critérios Classificação Modos de concretização 

Domínio dos 

conhecimentos 

/Competências 

 

90% 

 

Testes de avaliação 

1º e 2º Período - dois testes  

3ºperíodo – dois testes ou um teste e um trabalho de grupo 

Domínio das 

atitudes e 

valores 

10% 

 

 Assiduidade e Pontualidade; (0,5%) 

 Responsabilidade do aluno relativamente ao material 

necessário para o desenvolvimento das atividades (livro, 

caderno, caneta e fotocópias que forem fornecidas); 

(0,5%) 

 Participação pertinente e construtiva na sala de aula, ou 

seja, a incidir e/ou relacionada com os conteúdos em 

análise; (3%) 

 Trabalhos de casa e trabalhos presenciais (realizados 

individualmente ou em grupo), assim como questões-

aula devem ser realizados na íntegra, com qualidade e 

entregues a tempo; (5%) 

 Caderno com as informações dadas pelo professor em 

sala de aula. (1%) 
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Escola da APEL 

Critérios de avaliação  

Geografia A- 10º e 11º Anos de escolaridade e Geografia C- 12º Ano 
Ano letivo 2017/2018 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 90% para o domínio cognitivo  

 

10º Ano - 90% para os testes de avaliação 

   

 11º Ano - 90% para os testes de avaliação 

   

 12º Ano – 75% para os testes de avaliação 

    - 15% para os trabalhos de investigação. 
 

 

 10% para o domínio sócio afetivo 

 

DOMÍNIO COGNITIVO-90% 

 

Geografia A-10º Ano de escolaridade 

 

 1º Período: 2 testes 

 2º Período: 2 testes  

 3º Período: 2 testes 

Geografia A- 11º Ano de escolaridade 

 

 1º Período: 2 testes 

 2º Período: 2 testes    

 3º Período: 2 testes 

Geografia C- 12º Ano de escolaridade 
 

 1º Período: 2 testes 

 2º Período: 2 testes    

 3º Período: 1 teste e um trabalho de investigação 

 

TESTES 

 

A) Caracterização dos testes 

 

 Os testes têm duas ou mais versões. 
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 Algumas das questões têm como suporte um ou mais documentos (mapa, 

fotografia, gráfico, tabela, texto, imagem de satélite, ou outros). 

 Incluem itens: 

- de resposta fechada: de escolha múltipla e curta. 

- de resposta aberta: curta e extensa, orientada ou livre. 

 Na Geografia A a partir do 2º teste um dos grupos de escolha múltipla irá englobar 

conteúdos da matéria anterior. (10º e 11º Ano) 

 

-1- 

 

B) Cotação 

 

GEOGRAFIA A 
 

 Escolha múltipla: 60 pontos (4 grupos com 5 questões, totalizando 20 questões de 

escolha múltipla) 

 Restantes questões: 140 pontos 

- com exceção do último teste de Geografia A do 11º Ano que terá uma cotação de 

100/120 pontos para a escolha múltipla. 
 

GEOGRAFIA C 
 

 Itens de resposta fechada: de escolha múltipla e curta: 100 pontos. 

 Itens de resposta aberta: curta e extensa, orientada ou livre: 100 pontos. 

 

 

C) Material a utilizar e material não autorizado 

 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 Régua, transferidor e máquina de calcular não alfanumérica, não programável. 

 Não é permitido o uso de corretor e do lápis. 

 

D) Duração dos testes 

 

 90 minutos. 
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DOMÍNIO SÓCIO AFETIVO- 10% 
 

 PARÂMETROS A AVALIAR % 

 
 
 
 

ATITUDES 
E 

VALORES 

 Pontualidade e assiduidade   1 

 Dispor do manual e do caderno atualizado nas 
aulas 

 Dispor do material necessário para as aulas 

1 

 Comportamento: 
- estar atento nas aulas 
- não realizar conversas paralelas com os colegas 
- respeitar os colegas e professor, valorizando a 

diversidade dos indivíduos e dos grupos 
- cooperar com os colegas 
- apresentar uma postura adequada à sala de aula  

 
3 

 
 
 

PARTICIPAÇÃO 

 Participação oral: 
- iniciativa própria    
- quando solicitado pelo professor    
- positiva e pertinente  

 
1 

 Ir ao quadro quando solicitado pelo professor 1 

 Participar nas atividades da escola 

 Participar nas visitas de estudo/saídas de campo 

1 

 
TRABALHOS DE CASA 

E DE AULA 
 

 Realizar as tarefas propostas na aula de forma 
imediata, completa e correta. 

 
1 

 Realizar os trabalhos de casa: corretos e 
completos. 

1 

 

Nota: Os critérios de avaliação da disciplina serão entregues aos alunos em formato 

papel no 1º dia de aulas da disciplina. 
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ESCOLA DA APEL ANO LETIVO 2017-18 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – HISTÓRIA A – 10º/11º/12º ANOS 

 
A avaliação da disciplina de História A assenta nos critérios gerais definidos em Conselho de 
Coordenação Pedagógica, correspondentes ao domínio cognitivo – 90% da nota final – e ao 
domínio socio-afetivo – 10% da nota final. Assim, os critérios de avaliação da disciplina de 
História A são os seguintes: 

 

 Competências gerais Instrumentos de avaliação Percentagem 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 –
 9

0
%

 

 Pesquisar e analisar de forma autónoma, mas 

planificada, fontes de natureza diversa, 

distinguindo informação relevante, quer implícita 

quer explícita. 

 Situar cronológica e espacialmente 

acontecimentos e processos relevantes, 

relacionando-os com os contextos em que 

ocorreram. 

 Identificar a multiplicidade de fatores e a 

relevância da ação dos indivíduos e dos grupos, 

relativamente a fenómenos históricos. 

 Situar, caracterizar e relacionar aspetos 

relevantes da História de Portugal, europeia e 

mundial.  

 Mobilizar conhecimentos para fundamentar 

questões e intervir de modo responsável no meio 

envolvente.  

 Utilização de linguagem correta.  

 Utilização das novas tecnologias de informação 

e comunicação, manifestando sentido crítico. 

 Manifestar abertura à dimensão intercultural das 

sociedades contemporâneas. 

1
ºP

 

- dois testes 90% 

2
ºP

 

10º e 11º anos 

- um teste 

- um mini-teste 

- apresentação 

oral 

 

12º ano 

- dois testes 

 

90% 
3
ºP

 

- dois testes 90% 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IO
-A

F
E

T
IV

O
 –

 

1
0
%

 

 Responsabilidade: pontualidade; material 

necessário; cumprimento de regras e normas de 

conduta.  

 Empenho: atenção; participação nas atividades 

individuais e/ou de grupo, ritmo de trabalho 

adequado.  

 Autonomia: espírito de iniciativa, confiança.  

 Participação: capacidade de transmissão oral; 

capacidade reflexiva. 

1
º 

2
º 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
s
 

Observação direta 

 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

4% 
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Nota: cada um dos testes será, sempre que possível, realizado em dois momentos, sendo 

que o intervalo da pontuação de cada parte é de 80 a 120 pontos. 

Atente-se ao facto de a avaliação ser contínua e de a classificação atribuída no 3º período 

corresponder à média dos elementos do quadro cima apresentados ao longo do ano, 

ressalvando-se sempre a visão holística do desempenho do aluno. 

Caracterização e critérios gerais de classificação dos testes (sempre que possível) 

Os testes têm versões devidamente identificadas. 

Os testes são cotados para 200 pontos. Quando realizados em duas partes, o intervalo de 

cada uma é de 80 a 120 pontos. 

A duração dos testes é de 90 minutos, ou num período mais alargado, sempre que possível 

e acordado com os alunos. 

Cada um dos testes exibe itens que exigem a análise dos documentos apresentados e 

podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos módulos do 

Programa do nível de escolaridade em que se encontram os alunos, a partir do segundo 

período. 

Os documentos que constituem suporte de análise para a resposta aos itens podem 

apresentar perspetivas diferentes e possibilitam o estabelecimento de inter-relações, em 

ordem ao esclarecimento de uma problemática decorrente de um ou mais módulos do 

Programa do respetivo ano de escolaridade dos alunos. 

Um dos grupos de itens pode ter por suporte um documento escrito longo. Os restantes 

grupos de itens têm por suporte documentos de natureza diversa, como, por exemplo, 

textos, imagens, dados quantitativos organizados em gráfico, em quadro ou em tabela, 

cronologias e mapas. Um destes grupos integra o item de resposta extensa.  

O item de resposta extensa apresenta tópicos de referência e está integrado num dos 

grupos que têm por suporte documentos de natureza diversa. Este item solicita a síntese 

de aspetos relacionados sobretudo com conteúdos estruturantes do Programa, organizada 

em função dos tópicos, em articulação com as fontes apresentadas e com a problemática 

do grupo em que está inserido. 

Nos itens que apresentam a instrução «presentes em», «refletidos em», ou outra 

equivalente, a construção das respostas deve mobilizar os elementos/dados presentes, 

explícita ou implicitamente, no(s) documento(s). Nos itens que apresentam a instrução «a 

partir de» é igualmente obrigatória a mobilização de dados contidos no(s) documento(s), 

embora a resposta não se limite a esses elementos. 

Itens de seleção 
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Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência 

esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com 

zero pontos. 

Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Item de transcrição 

No item de transcrição, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Itens de construção  

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas.  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. Neste itens, a classificação a atribuir traduz a avaliação 

do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita 

em língua portuguesa.  

 

Trabalho oral individual 

A preparação do trabalho oral será feita fora da sala de aula. Para o efeito, o aluno terá 

um guião de orientação, a analisar em aula, em tempo útil.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
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GRUPO DISCIPLINAR DE EMRC 
 

 Percentagens Componentes a Avaliar  

Domínio 

Cognitivo 

 

85% 

42,5% - Fichas de trabalho  

42,5% - Trabalhos/Apresentações 

Domínio 

Socio 

Afetivo 

 

15% 

5% - Participação e empenho  

10% - Assiduidade 

- Comportamento 
 

 

Nota:  

- Dada a especificidade da disciplina de EMRC, é atribuído um peso maior 

ao Domínio cognitivo, sendo a distribuição e realização das diferentes 

tarefas letivas ao longo dos períodos letivos feita pelos docentes de acordo 

com as realidades de cada turma.  

 

- A avaliação dos trabalhos será feita segundo os seguintes parâmetros 

gerais:  

   - Utilização de Vocabulário especifico da disciplina 

   - Desenvolver uma atitude reflexiva e critica 

   - Manifestar Conhecimento dos conteúdos 

   - Aplicar os conhecimentos em novas situações 

   - Exprimir-se de forma clara e correta  

   - Mostrar criatividade.  
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
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GRUPO DISCIPLINAR DE ARTES 
 
 
Os presentes Critérios de Avaliação seguem as directrizes aprovadas em Conselho 

Pedagógico da Escola da APEL - 90% para o Domínio Cognitivo e 10% para o Domínio 

Sócio-Afectivo e Valores.  

 

A estruturação dos critérios de Avaliação para as disciplinas específicas do Curso 

Científico-Humanístico de Artes Visuais foi aprovada em reunião de Grupo tendo em 

conta “a aferição de conhecimentos, competências e capacidades dos alunos e a 

verificação do grau de cumprimento dos objectivos globalmente fixados para o nível 

secundário de educação”4.  

 

As disciplinas de carácter prático e oficinal (Desenho A (10º., 11º. e 12º. Anos), Materiais 

e Tecnologias e Oficina de Artes (12º. Ano), conforme orientações dos próprios 

programas e perfil das referidas disciplinas, apresentam as percentagens de 90% 

(Domínio Cognitivo, mas subdividido em dois momentos – 70% +20%) e 10% (Domínio 

Sócio-Afectivo e Valores). 

 

Em todas as disciplinas será considerada a auto-avaliação como processo de reforçar a 

autonomia e responsabilidade do aluno no seu processo de construção de aprendizagens. 

Assim, será possível o aluno desenvolver as suas competências essenciais, mobilizando 

conhecimentos, compreendendo e retificando o necessário. 

  

                                                 
4 - Art. 10º. do Decreto-Lei nº. 74/2004.  
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Disciplinas: 

 

Desenho A – 10º, 11º e 12º. Anos – Cursos Cientifico Humanístico de Artes Visuais 

 

Materiais e Tecnologias – 12º. Ano - Cursos Cientifico Humanístico de Artes Visuais 

 

 

 

 
 
 
 
 

Domínio Cognitivo 
 
 

 
 
 
- Aquisição de conceitos e 
concretização de práticas técnico-
expressivas através de: 
 
- Investigação; Projecto; 
Realização. 
 
- Textos (comentários, relatórios, 
memorias descritivas) 

 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
 

Domínio Cognitivo 
 
 

 
 
 
 
- Trabalhos presenciais realizados 
durante as aulas 

 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Domínio Sócio-Afectivo 
(Atitudes e Valores) 

 
 

 
 
- Comportamento 
 
- Assiduidade 

 
 

5% 
 

5% 
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Geometria Descritiva A – 10º e 11º. Anos – Cursos Científico Humanísticos de Artes 

Visuais e Científico-Tecnológico. 

 

 
Domínio Cognitivo 5 

- Testes (escritos) 
- Questões-aulas 

 
90% 

 
 
 

Domínio Sócio Afetivo 
 

(Atitudes e Valores) 

 
 
- TPC 
 
 

 
 

5% 

 
- Comportamento 
- Assiduidade e 
Pontualidade 

 
3% 
2% 

 

  

                                                 
5 Os alunos serão avaliados através de 8 testes de avaliação, sendo que cincos destes decorrem em 

aulas de 90 minutos. Os restantes três testes resultam do somatório das questões-aulas realizados 

durante cada um dos períodos. As questões-aulas somam, em cada período, um total de 200 

pontos, ou seja, vinte valores. 
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História da Cultura e das Artes – 11º. Anos – Cursos Científico Humanísticos de Artes 

Visuais. 

 

 

*Caso o professor considere necessário poderá realizar um mini-teste, com 

o peso de 10% na nota do domínio cognitivo do 3.º período.  

 

 

Atente-se ao facto de a avaliação ser contínua e de a classificação atribuída no 3º 

período corresponder à média dos elementos do quadro cima apresentados ao longo do 

ano, ressalvando-se sempre a visão holística do desempenho do aluno. 

 

 

Estrutura dos testes (sempre que possível) 

 

 

Itens de Seleção 

 

- Escolha Múltipla 

A cotação do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. São consideradas com zero pontos as respostas em que seja 

assinalada: uma opção incorreta; mais do que uma opção. Não há lugar para 

classificações intermédias.  

Itens de Construção 

 

 

 
11º ano 

 

 

 

 

Domínio 

Cognitivo 

90% 

1ºP 2 Testes 90% 

2ºP 2 Testes 90% 

3ºP 

1 Teste  

 

*(Mini-

Teste) 

90% 

 

Atitudes e 

valores 

 

3% 

. Assiduidade /pontualidade (1%) 

. Comportamento (1%) 

. Empenho (1%) 

 

Participação 

2% 

. Solicitada e/ou iniciativa do aluno, de qualidade (1%) 

. Trabalhos de aula e de casa (1%)  

Portfólios 

5% 

A avaliação do portfólio tem em conta o cumprimento dos prazos de entrega; a 

apresentação cuidada e organizada; a organização geral do dossiê com todo o 

material fornecido pelo professor e as pesquisas individuais, organizados por 

temas, de fácil consulta e com boa apresentação.  
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- Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar para classificações 

intermédias.  

 

- Resposta restrita ou extensa 

Nos itens de resposta restrita ou extensa com cotação igual ou superior a 20 

pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências 

específicas da disciplina e das competências da comunicação escrita em língua 

portuguesa (cerca de 10%).  

 

A avaliação das competências de comunicação escrita em Língua Portuguesa 

corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho a seguir descritos:  

 

 

Níveis Descritores 

1 

Comunicação bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou 

ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implica perda 

de inteligibilidade e/ou de sentido. 

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de 

inteligibilidade e/ou sentido.  

3 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de 

inteligibilidade e/ou de sentido.  

 

 

A estrutura dos testes e os critérios de avaliação seguem o modelo definido para 

o Exame Nacional de HCA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 

GRUPO DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

“VIVER COM DESPORTO É VIVER COM SAÚDE” 

A disciplina de Educação Física, objetiva para este ano letivo continuar 

a contribuir combater o analfabetismo motor, onde os nossos alunos do 

ensino secundário assimilam meios que os levam a resolver problemas 

solicitados na disciplina de Educação Física, com objetivos de participação 

ativa, autónoma, criativa na perspetiva da melhoria da qualidade de vida, da 

saúde e do bem-estar. Especificamente as aulas assentam numa conceção de 

participação dos alunos iminentemente prática, orientando-se 

metodologicamente a partir de quatro princípios fundamentais: a garantia de 

atividade física corretamente motivada, qualitativamente adequada e em 

quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas situações de 

aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades de 

aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros, e numa perspetiva de 

educação para a saúde (mantém-se o slogan para este ano letivo: “VIVER 

COM DESPORTO É VIVER COM SAÚDE”; 

- A promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigência 

das responsabilidades que podem ser assumidas pelos alunos, na resolução 

dos problemas de organização das atividades e de tratamento dos conteúdos 

programáticos; 

- A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa dos 

alunos, orientando-a para a elevação da qualidade do seu empenho e dos 

efeitos positivos da atividade; 

- A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre 

os alunos, associando-a à melhoria da qualidade das prestações, 

especialmente nas situações de competição entre equipas, e também ao clima 

relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e ao prazer proporcionado 

pelas atividades. 
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Naturalmente que estes princípios, vão ao encontro dos objetivos da 

disciplina, logo de acordo com os critérios de avaliação que permitem 

concretizar o grau de sucesso dos alunos e fornecer através da avaliação 

formativa informação suficientemente autorreguladora da aprendizagem 

alcançada, favorecendo assim praticantes de uma actividade física regular e 

de qualidade. 

Operacionalmente, é pertinente a realização de aulas teórico-práticas 

expositivas, já que o principal objetivo será observar a que níveis qualitativos 

se encontram os alunos. Desta forma poderemos estruturar as aulas de acordo 

com os seus níveis qualitativos, INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E 

AVANÇADO e suas motivações para os diversos conteúdos relativos ao 

Programa Nacional do Ensino Secundário.  

Nas primeiras aulas serão efetuadas avaliações diagnosticas, com o 

intuito de consciencializar os alunos do nível onde se encontra e o que 

necessita fazer para melhorar o seu processo ensino-aprendizagem a partir 

daí. No decorrer desse processo, serão feitas avaliações formativas através 

da observação direta, e com grelhas de avaliação. Aqui incidiremos sobre 

informações recolhidas diariamente para assim termos um maior controlo do 

importante processo ensino-aprendizagem. 

 

A avaliação vai incidir nos seguintes domínios: 

 

Psicomotor 60% 

Sócioafetivo 30% 

Cognitivo 10% 

 

 

 A avaliação final, quantitativa, será o resultado da avaliação contínua 

dos diferentes domínios. Os professores terão um papel crucial na 

observação atenta do comportamento dos alunos ao longo de todo o ano 
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letivo, bem como a responsabilidade de definir as metas a alcançar, bem 

como, selecionar soluções pedagógicas e metodológicas mais adequadas aos 

objetivos definidos inicialmente. Toda essa informação assenta na recolha 

de informações verbais e visuais dos alunos no decorrer da abordagem dos 

diferentes conteúdos teórico-práticos. Só assim será possível atualizar e 

definir estratégias de ação prática letiva, de acordo com os conteúdos e 

objetivos e respetivos níveis de aprendizagem.  

No domínio psicomotor, a avaliação incidirá sobre a capacidade 

individual e coletiva dos alunos executarem os conteúdos propostos ao nível 

das diversas matérias de ensino, nomeadamente atividades desportivas 

(50%) e nível de aptidão física (10%). Pelo que será sempre registado, todo 

e qualquer desempenho, no sentido de sistematizar todas as informações 

recolhidas e tornar o processo de avaliação mais coerente.  

No domínio cognitivo, a avaliação será feita através de questões 

dirigidas à turma ou individualmente durante o decorrer das aulas visando 

uma correta interpretação do desporto como aspeto de cultura nas suas 

variantes de elevação e manutenção da aptidão física e das atividades 

desportivas, conhecimentos esses técnico/táticos e regulamentares (10%). 

No domínio socio-afetivo, Será alvo de uma anotação contínua, 

nomeadamente ao nível da assiduidade/pontualidade (10%), 

cooperação/empenho (20%). dos alunos não poderão ser dissociados da 

personalidade dos mesmos, evitando assim possíveis discrepâncias 

avaliativas. Compete-nos a nós professores sempre definir os padrões de 

bom comportamento, que deverão ser aplicados e demonstrados. 

Naturalmente que para ser uma avaliação coerente devemos fazer uso do 

nosso bom senso profissional.  
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NOTA – Aos alunos que apresentarem atestado médico, 

impossibilitados portanto de realizarem as aulas práticas, serão alvo de uma 

avaliação diferenciada que assenta somente em dois domínios: 

 

Sócioafetivo 20% 

Cognitivo 80% 

 

Naturalmente que a ponderação/avaliação a atribuir a estes alunos, 

deverá ser mais profunda e mais pormenorizada nos dois domínios acima 

apresentados. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
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1) Testes escritos – 60% 

 - 2 Testes escritos no 1 e 2º períodos e 1 no 3º período (5 testes escritos ao longo 

do ano letivo); 

Conteúdo testes – compreensão de texto / compreensão oral / produção escrita / 

gramática 

 

2) Prova oral – 30% 

 - 1 Prova oral por período (3 provas orais ao longo do ano letivo) 

Critérios de acordo com as categorias e descritores para a avaliação da produção 

oral previstas no manual adotado pelo grupo disciplinar (Anexo 1) 

 

3) Atitudes / comportamento – 5 % 

O aluno… 

…manifesta interesse pelas atividades propostas – 2% 

…coopera/relaciona-se com os outros e respeita a opinião dos colegas – 1% 

…tem um comportamento adequado à sala de aula – 1% 

…participa ativa e adequadamente – 1% 

 

4) Empenho – 5 % 

O aluno… 

…aplica os conhecimentos em novas situações – 1% 

…resolve tarefas na aula de forma autónoma e adequada – 1.5% 

…utiliza a língua específica da disciplina – 1.5% 

…procura aprofundar os conhecimentos – 1% 
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Anexo 1 

Performance Level Descriptors 

Criteria Excellent Good Average Limited Poor 

Use of language 

(range) 

50 

• Uses a wide 

range of complex, 

appropriate 

linguistic 

resources to 

express ideas 

40 30 

• Uses a limited 

range of simple 

linguistic 

resources, some 

of which are 

inappropriate 

20 10 

• Uses a very 

limited range of 

elementary 

linguistic 

resources, most of 

which are 

inappropriate 

Fluency 

30 

• Fluent natural 

stream of speech, 

with good rhythm 

• Hesitations and 

pauses are rare 

24 18 

• Speech is 

reasonably fluent 

• Rhythm is 

sometimes 

broken by 

hesitations and 

pauses 

12 6 

• Stream of speech 

is often hesitant 

• Makes frequent 

pauses or doesn’t 

finish sentences 

Accuracy 

40 

• Speech is 

grammatically 

correct • Minor 

errors do not 

impede 

understanding • 

Minimal 

interference from 

mother tongue 

• Intonation is 

clear and 

understandable 

32 24 

• Speech is not 

always 

grammatically 

correct 

• Some errors, 

but these do not 

interfere with 

understanding 

• Some 

interference from 

mother tongue • 

Intonation is at 

times unclear but 

understandable 

16 8 

• Speech reveals 

numerous errors 

that often prevent 

understanding 

• Frequent 

interference from 

mother tongue 

• Intonation is 

mostly unclear 

and at times makes 

speech difficult to 

understand 

Topic 

development 

50 

• Shows very 

good knowledge 

of the topic 

presented 

• Examples are 

numerous, clear 

and pertinent 

• Uses appropriate 

cohesive 

elements to 

connect ideas 

40 30 

• Knowledge of 

the topic 

presented is 

reasonable but 

not solid 

• Examples are 

sufficient and 

pertinent 

• Speech is 

usually coherent, 

with simple 

cohesive 

elements 

20 10 

• Knowledge of 

the topic presented 

is scarce and 

limited 

• Repeats or 

rephrases a limited 

number of 

examples, not 

always adequate 

• Speech is 

sometimes 

incoherent or with 

elementary 

cohesive elements 

 



 

46 

 

Communication 

skills/posture 

30 

• Shows 

outstanding self-

confidence and 

communication 

skills in oral 

production 

• Establishes eye 

contact 

• Projects the 

voice audibly and 

clearly 

24 18 

• Shows 

reasonable 

communication 

skills in oral 

production 

• Doesn’t always 

establish eye 

contact 

• The voice is 

sometimes 

difficult to hear, 

impeding 

communication 

12 6 

• Shows lack of 

communication 

skills in oral 

production 

• Seldom 

establishes eye 

contact 

• The voice is 

often difficult to 

hear, causing a 

breakdown in 

communication 

 

STUDENT 

Criteria 

Total 

score 

Use of 

Language 
Fluency Accuracy 

Topic 

Development 

Communication: 

skills and 

posture 

10/20/30/40/50 6/12/18/24/30 8/16/24/32/40  10/20/30/40/50 6/12/18/24/30 

1.        

2.        

3.        

4.        
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GRUPO DISCIPLINAR DE LATIM E GREGO 
(10º e 11º anos) 

 
 
 
Domínio Cognitivo 90% 
Dois testes de avaliação por período. 
 
Domínio Socioafetivo 10%: 
* Participação – 4% 
* Atitudes e valores – 3% 
* Trabalhos individuais / de grupo / de casa / em aula – 3% 
 
 
PROVAS ESCRITAS DE AVALIAÇÃO  
 
ESTRUTURA E COTAÇÃO (LATIM/GREGO): 
Grupo I – Tradução textual; identificação de casos e respetivas funções sintáticas: 
alteração do tópico numérico; transposição para a voz passiva; comutações. 
Grupo II – Conjugações; declinações 
Grupo III – Questões de relacionação etimológica. 
Grupo IV – Retroversão. 
Grupo V- Questão do âmbito cultural / civilizacional 
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GRUPO DISCIPLINAR DE PORTUGUÊS 
 

* Português (10.º, 11.º e 12.º) (cursos científico-humanísticos) 
 

 
Testes escritos 

70% 
- 1.º e 2.º períodos: dois testes de avaliação; 
- 3.º período: um teste de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
Oralidade 

20% 
- 10.º ano: síntese – 1.º período; 
                   apreciação crítica – 2.º período; 
                   apresentação do Projeto de Leitura – 3.º 
período. 
 
- 11.º ano: exposição sobre um tema – 1.º período; 
                   artigo de opinião – 2.º período; 
                   apresentação do Projeto de Leitura – 3.º 
período.  
 
- 12.º ano: diálogo argumentativo – 1.º período; 
                  debate – 2.º período; 
                  apresentação do Projeto de Leitura – 3.º 
período. 

 
Domínio Socioafetivo 

10%: 
* Participação e empenho – 4% 
* Comportamento, pontualidade, assiduidade – 3% 
* Trabalhos de casa / em aula – 3% 

 
 
 

* Literatura Portuguesa I e II 
 

 
Testes escritos 

90% 
Dois testes de avaliação no primeiro e segundo períodos 
e um teste de avaliação no terceiro período. 

 
Domínio Socioafetivo 

10%: 
* Participação e empenho – 4% 
* Comportamento, pontualidade, assiduidade – 3% 
* Trabalhos de casa / em aula – 3% 

 
 

OBS: As propostas apresentadas nesta página e nas seguintes resultam das decisões da reunião 
de grupo disciplinar do dia 14 de setembro de 2017. Os cursos profissionais seguem, de um 
modo geral e com as devidas adaptações, estas indicações. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO: TESTES ESCRITOS  

 
ESTRUTURA E COTAÇÃO (PORTUGUÊS): 

Grupo I – leitura e interpretação de texto com sensivelmente cinco questões de resposta 
curta / média (100 pontos). Estas questões podem ser subordinadas a um só texto ou 
distribuídas por dois textos de autores do programa (grupos I-A e I-B com três e duas 
questões ou vice-versa). 
Grupo II – questões de interpretação e de gramática de tipologia diversa, subordinadas 
ou não a outro texto: resposta curta, seleção, verdadeiro / falso, associação, 
transformação… (50 pontos). 
Grupo III – uma questão de resposta extensa, com limite de palavras variável, 
dependendo do género textual trabalhado no domínio da escrita (50 pontos). 
(OBS: No 12.º ano do ensino regular, poderá existir um grupo IV para avaliar a 
compreensão do oral, em função do que será também avaliado no exame nacional da 
disciplina.) 

 
ESTRUTURA E COTAÇÃO (LITERATURA PORTUGUESA I e II): 

Grupo I – leitura e interpretação de texto com três itens de resposta curta / média (80 
pontos). 
Grupo II – leitura e interpretação de texto com três itens de resposta curta / média (80 
pontos). 
Grupo III – comentário de frase / tema / de temática de um autor ou obra (40 pontos). 

 
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO / CLASSIFICAÇÃO (duas disciplinas): 

*questões do grupo I (Português e Literatura Portuguesa) e grupo II (Literatura 
Portuguesa) 
 - aspetos de conteúdo (C): 60% 
 - estruturação do discurso (ED): 20%  
            - correção linguística (CL): 20% 
(OBS: Sugere-se que sejam indicados estes três parâmetros na classificação das 
respostas nas folhas de prova dos alunos.) 

 
EXEMPLO: questão com 15 pontos: 9 (C) + 3 (ED) + 3 (CL) 
                  questão com 20 pontos: 12 (C) + 4 (ED) + 4 (CL) 
                  questão com 25 pontos: 15 (C) + 5 (ED) + 5 (CL) 
                  questão com 30 pontos: 18 (C) + 6 (ED) + 6 (CL) 
 
A classificação dos aspetos de conteúdo não se rege pelo estabelecimento de níveis de 
desempenho, ao contrário do que ocorre nos exames nacionais. 
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*penalizações na correção linguística (aplicável a todos os grupos, com exceção do 
grupo II dos testes de Português): 
 

Fatores de desvalorização Desvalorização (pontos) 

 

•• Dois erros inequívocos de pontuação (OBS: no exame 
nacional é apenas previsto um erro). 
•• Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso 
indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial e erro 
de translineação)6. 
•• Erro de morfologia. 
•• Incumprimento das regras de citação de texto ou de 
referência a título de uma obra. 

 
 
 

 

1 
 

•• Erro de sintaxe. 
•• Impropriedade lexical. 

 

2 

 
NOTA IMPORTANTE: No 10.º ano, por ser um ano de transição e de início de um novo 
ciclo, a penalização na correção linguística será efetuada pela metade dos pontos 
indicados na tabela e, consequentemente, no exame nacional, com exceção dos erros 
de pontuação, cuja penalização se mantém como indicado na tabela anterior. 
 
 
OBS: Nas questões com limite de palavras (grupo III), será descontado um ponto por 
palavra a mais ou a menos que o aluno escrever até ao máximo de cinco pontos na 
questão. 
 
 
 Sempre que um aluno atinja apenas um terço da cotação nos aspetos do 
conteúdo nas questões do grupo I (de Português e Literatura Portuguesa) e grupo II (de 
Literatura Portuguesa), obtém zero (nível insuficiente), um (nível suficiente, com falhas) 
ou dois pontos (nível bom ou muito bom, com pequenas falhas) na estruturação do 
discurso (no exame nacional terá automaticamente zero pontos) e as desvalorizações 
para a correção linguística devem ser efetuadas a partir de um terço da forma (ver 
tabela). 
 

Cotação total do item Pontuação atribuída aos aspetos 
de conteúdo 

 

Pontuação máxima dos aspetos de 
correção linguística 

 

30 pontos Até 6 pontos 4 pontos 

25 pontos Até 5 pontos 3 pontos 

20 pontos Até 3 pontos 3 pontos 

15 pontos Até 3 pontos 2 pontos 
 
 

                                                 
6 A repetição de um erro de ortografia e do incumprimento das regras de citação ou de referência ao título 

de uma obra na mesma resposta deve ser contabilizada como uma única ocorrência. 
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 Os alunos devem utilizar a grafia resultante do Acordo de 1990, vulgo Novo 
Acordo Ortográfico, pois esta grafia já é obrigatória em exame nacional.  
 
 No grupo II dos testes de Português, as respostas ilegíveis, que não possam ser 
claramente identificadas ou que apresentem mais do que uma opção (seleção e 
associação) são classificadas com zero pontos. Se a resposta contiver dados que revelem 
contradição em relação aos elementos considerados corretos, se apresentar dados cuja 
irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados ou se 
contiver abreviaturas no uso de terminologia linguística será classificada com zero 
pontos. 

 
  
 
 
NOTA: Estas propostas são orientações gerais que não invalidam alguma alteração pontual na estrutura 
e/ou cotação e alguma flexibilidade nos critérios de correção, dependendo do nível de escolaridade e do 
caso específico de algum aluno. 



 

 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DA ORALIDADE (Projeto de Leitura 10.º, 11.º e 12.º e exposição sobre um tema 11.º)  TURMA        PERÍODO 

 ALUNOS 

 

 

 

 

 

PARÂMETROS  

                       

TEMPO (10) Duração consoante o tempo previsto (10) 

 
                       

 

 

 

CONTEÚDO 

(125) 

Indicação das fontes consultadas (5)                        
Rigor da informação científica (30) 

 
                       

Objetividade (10) 

 
                       

Fundamentação / justificação dos pontos de vista (25) 

 
                       

Organização / estruturação da exposição (20) 

 
                       

Discurso linguisticamente correto (35) 

 
                       

 

 

 

POSTURA E 

FORMA (65) 

Gesticulação, postura corporal e projeção do olhar (15) 

 
                       

Dicção nítida, bem articulada e volume de voz 

aceitável (15) 

 

                       

Ritmo de discurso vivo, sem quebras (10) 

 
                       

Atitude coloquial – não lê, expõe conversando (25) 

 
                       

TOTAL (200) 

 

                       

 

 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DA ORALIDADE (síntese 10.º)                                  TURMA                         PERÍODO 
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 ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITORES  

 

                       

 

 

 

CONTEÚDO 

(100) 

Identifica objeto, título original, tema e autor. (10) 

 
                       

Apresenta os assuntos nucleares do texto. (40)                        
Apresenta a intenção do autor. (10) 

 
                       

Emite juízos de valor. (20) 

 
                       

Emite considerações finais. (20) 

 
                       

 

 

 

POSTURA E 

FORMA 

(100) 

Utiliza com eficácia recursos verbais e não verbais 

(postura, tom de voz, dicção, entoação, …). (20) 

 

                       

Respeita o encadeamento lógico dos tópicos tratados. 

 (10) 
                       

Respeita as marcas de género. (10) 

 
                       

Usa uma linguagem objetiva. (10) 

 
                       

Exprime-se com correção linguística, sem ler. (40)                        
Respeita a extensão temporal. (10)                        

TOTAL (200) 

 

                       

 

 

 GRELHA DE AVALIAÇÃO DA ORALIDADE (apreciação crítica 10.º)         TURMA                                 PERÍODO 
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 ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITORES  

 

                       

 

 

 

CONTEÚDO 

(100) 

Identifica o objeto e descreve-o sucintamente. (30) 

 
                       

Formula com clareza juízos valorativos (emoções, 

sentimentos suscitados). (25) 
                       

Apresenta argumentos válidos com o respetivo 

exemplo. (25) 

 

                       

Conclui com comentário crítico pertinente. (20) 

 
                       

 

 

 

POSTURA E 

FORMA 

(100) 

Utiliza com eficácia recursos verbais e não verbais 

(postura, tom de voz, dicção, entoação, …). (20) 

 

                       

Respeita o encadeamento lógico dos tópicos tratados. 

 (20) 
                       

Usa o registo de língua adequado (corrente, cuidado, 

técnico-científico). (10) 

 

                       

Exprime-se com correção linguística, sem ler. (40)                        
Respeita a extensão temporal. (10)                        

TOTAL (200) 

 

                       

 



 

 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DA ORALIDADE (artigo de opinião 11.º)                                    

TURMA                                 PERÍODO 

 ALUNOS 

 

 

DESCRITORES  

 

                       

 

 

 

CONTEÚDO 

(115) 

Apresenta de forma sucinta a 

temática a abordar. (10) 

 

                       

Explicita um ponto de vista. 

(20) 
                       

Apresenta argumentos / contra-

argumentos pertinentes, 

coerentes e claros. (30) 

 

                       

Fundamenta a argumentação 

apresentada. (30) 

 

                       

Organiza a informação com 

coerência e correção. (25) 
                       

 

 

 

POSTURA E 

FORMA (85) 

Utiliza com eficácia recursos 

verbais e não verbais (postura, 

tom de voz, dicção, 

entoação, …) (20) 

 

                       

Exprime-se com correção 

linguística. (30) 
                       

Assume uma atitude coloquial: 

não lê e expõe conversando. 

(25) 

 

                       

Respeita a extensão temporal. 

(10) 
                       

TOTAL (200) 

 

                       

 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DA ORALIDADE (diálogo argumentativo 12.º)                  

TURMA                                 PERÍODO 

 ALUNOS 

DESCRITORES  

 

                       

 

 

 

CONTEÚDO 

(105) 

Apresenta de forma sucinta a 

temática a abordar. (10) 
                       

Explicita um ponto de vista. 

(15) 
                       

Apresenta argumentos / contra-

argumentos pertinentes, 

coerentes e claros. (30) 

                       

Fundamenta a argumentação 

apresentada. (30) 
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Organiza a informação com 

coerência, correção e concisão. 

(20) 

                       

 

 

 

POSTURA E 

FORMA (95) 

Utiliza com eficácia recursos 

verbais e não verbais (postura, 

tom de voz, dicção, articulação, 

ritmo, entoação, olhar …) (20) 

                       

Exprime-se com correção 

linguística. (30) 
                       

Assume uma atitude coloquial: 

não lê e expõe conversando. 

(20) 

                       

Respeita as regras dos 

princípios da cortesia e da 

cooperação, promovendo uma 

adequada interação. (15) 

                       

Respeita a extensão temporal. 

(10) 
                       

TOTAL (200) 

 

                       

GRELHA DE AVALIAÇÃO DA ORALIDADE (debate 12.º - intervenientes)                  

TURMA                                 PERÍODO 

 ALUNOS 

 

DESCRITORES  

 

                       

 

 

CONTEÚDO 

(95) 

Explicita um ponto de vista. 

(15) 
                       

Apresenta argumentos / contra-

argumentos pertinentes, 

coerentes e claros. (30) 

                       

Fundamenta a argumentação 

apresentada. (30) 

 

                       

Organiza a informação com 

coerência, correção e concisão. 

(20) 

                       

 

 

 

POSTURA E 

FORMA 

(105) 

Utiliza com eficácia recursos 

verbais e não verbais (postura, 

tom de voz, dicção, articulação, 

ritmo, entoação, olhar …) (20) 

                       

Exprime-se com correção 

linguística. (30) 
                       

Assume uma atitude coloquial: 

não lê e expõe conversando. 

(20) 

                       

Respeita as regras dos 

princípios da cortesia e da 

cooperação, promovendo uma 

adequada interação. (15) 

                       

Participa ativamente no debate. 

(10) 
                       

Respeita a extensão temporal. 

(10) 
                       

TOTAL (200) 
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GRELHA DE AVALIAÇÃO DA ORALIDADE (debate 12.º - moderador)                             

TURMA                                 PERÍODO 

 ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITORES  

                       

 

 

CONTEÚDO 

(115) 

Abre a discussão, expondo 

sumariamente o assunto a 

debater. (20) 

                       

Organiza as intervenções, 

permitindo a circulação das 

ideias. (25) 

                       

Regula o tempo de cada 

participação. (15) 
                       

Impede os intervenientes de se 

desviarem do assunto em 

discussão. (15) 

                       

Mantém imparcialidade. (15)                        
Termina o debate, apresentando 

as conclusões e a relação entre 

as várias opiniões expressas. 

(25) 

                       

 

 

 

POSTURA E 

FORMA (85) 

Utiliza com eficácia recursos 

verbais e não verbais (postura, 

tom de voz, dicção, articulação, 

ritmo, entoação, olhar …) (20) 

                       

Exprime-se com correção 

linguística. (30) 
                       

Assume uma atitude coloquial: 

não lê e expõe conversando. 

(20) 

                       

Respeita as regras dos 

princípios da cortesia e da 

cooperação, promovendo uma 

adequada interação. (15) 

                       

TOTAL (200) 
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DEPARTAMENTO DE  

MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS 
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GRUPO DISCIPLINAR DE MATEMÁTICA 
 
 

DOMÍNIO COGNITIVO (90%) DOMÍNIO SÓCIO AFETIVO E VALORES (10%) 

 2 testes de avaliação por período 

* (média da classificação obtida nos 

testes - 90%) 

Assiduidade e pontualidade (1%) 

 Responsabilidade/empenho (7%) 

Material** (1%) 

Empenho (4%) 

Participação oral (2%) 

 No terceiro período será 

realizado um único teste 
Respeito mútuo (2%) 

 

**Material: Manual adotado; 

Caderno; 

Material de escrita; 

Calculadora gráfica; 

Formulário de exame nacional; 

Material de desenho quando solicitado pelo professor. 

 
Critérios de correção dos testes de Matemática A 

 
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada 

se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

A classificação das respostas aos itens que envolvam o uso obrigatório das potencialidades 

gráficas da calculadora deve ter em conta a apresentação, num referencial, do gráfico da função ou 

dos gráficos das funções visualizados, devidamente identificados.  

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação e as desvalorizações a aplicar, 

em situações específicas, às respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que 

envolvam a realização de cálculos. 
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Matemática A 
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Matemática B 
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Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

 

DOMÍNIO COGNITIVO (90%) DOMÍNIO SÓCIO AFETIVO E VALORES (10%) 

 2 testes de avaliação por período 

* (média da classificação obtida nos 

testes -70%) 

Assiduidade e pontualidade (1%) 

 Questões aula (média da 

classificação obtida nas questões 

aula - 20%) 

 Responsabilidade/empenho (7%) 

Material** (1%) 

Empenho (4%) 

Participação oral (2%) 

 No terceiro período será 

realizado um único teste 
Respeito mútuo (2%) 

 

**Material: Manual adotado; 

Caderno; 

Material de escrita; 

Calculadora gráfica; 

Formulário de exame nacional; 

Material de desenho quando solicitado pelo professor. 

 
Critérios de correção dos testes de avaliação e questões aula de Matemática Aplicada 

às Ciências Sociais 

 
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada 

se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

A classificação das respostas aos itens que envolvam o uso obrigatório das potencialidades 

gráficas da calculadora deve ter em conta a apresentação, num referencial, do gráfico da função ou 

dos gráficos das funções visualizados, devidamente identificados.  

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação e as desvalorizações a aplicar, 

em situações específicas, às respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que 

envolvam a realização de cálculos. 
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DISCIPLINAS PERC. OBJETO A AVALIAR 

 Aplicações Informáticas B (CSH) 
 TIC (Profissionais) 
 Arquitetura de Computadores (TGPSI) 
 Programação de Sistemas de Informação (TGPSI) 
 Redes de comunicação (TGPSI2) 
 Sistemas Operativos (TGPSI) 

 

60% Teste e projetos 

30% 
Trabalho na Aula 
Trabalho de casa 

10% Atitudes e Valores 

 Programação e Sistemas de Informação – M16 (TGPSI3) 

75% 
Projeto (realizado em várias 
fases)  

15% 

Fichas de trabalho individuais ou 
de grupo;  
Trabalhos de pesquisa ou de 
investigação. 

10% Atitudes e Valores 

 Informática (CEF-TSJ) 
 Redes de comunicação (TGPSI1) 

70% Testes e projetos 

20% 
Trabalho na aula 
Trabalho de casa 

10% Atitudes e Valores 
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I. Instrumentos de Avaliação 
 

 Fichas de Avaliação  

 Projetos de médio prazo  

 Trabalhos individuais  

 Trabalhos de grupo 

 
 
II. Trabalho de Aula /Trabalho de Casa 
 
 Métodos de Trabalho: 20% a 30% 

 a) Realização de trabalhos em aula ou em casa 

 b) Gestão correta do tempo na realização das tarefas  

 c) Adoção de metodologias de trabalho e de aprendizagem  

 d) Adoção de estratégias adequadas à resolução de problemas e tomada de decisões 

 e) Capacidade de trabalho em pares e/ou em grupo em tarefas e projetos comuns 

 

 

III. Atitudes / Valores: 10% 
 
 Empenho: 5% 

 a) Interesse pela realização das tarefas propostas pelos professores, pela pesquisa e 

seleção da informação 

 b) Apresentação de dúvidas pertinentes 

 c) Realização de atividades de forma autónoma, responsável e criativa 

 

 

 Atitudes/Comportamento: 5% 

 a) Cumprimento de regras e de normas no funcionamento da aula  

 b) Assunção das responsabilidades individuais nos trabalhos de grupo  

 c) Manifestação de sentido crítico  

 d) Assiduidade e pontualidade. 
 
 
 

IV. Determinação da Nota 
 
 As fichas de avaliação serão predominantemente práticas. Os trabalhos de grupo ou 

individuais que ocupem uma parte significativa das aulas de um período letivo serão avaliados 

com um peso nunca inferior ao de uma ficha de avaliação (teste). 

 

Para calcular a nota final de cada período consideram-se todos os elementos de avaliação 

obtidos desde o início do ano letivo, tendo também em consideração a evolução do aluno ao 

longo do mesmo. 

 


