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Entende-se que a avaliação consiste num processo regulador do ensino, orientador do 

percurso escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo 

aluno.  

Por conseguinte, no cumprimento do Art. 22º, Portaria nº235-A/2018, de 23 de junho, 

e do Despacho nº9311/2016, de 21 de julho, que homologa o “Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória”, a EPAVE – ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE apresenta os critérios de 

avaliação que são os referenciais comuns na Escola, a ter em conta a avaliação dos 

conhecimentos e das capacidades dos alunos. 

O Conselho Pedagógico da EPAVE, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das 

aprendizagens, define, no âmbito das prioridades e opções curriculares, os critérios de 

avaliação tendo em conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais, quando aplicável; 

c) Os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas qualificações 

constantes no Catálogo Nacional das Qualificações; 

d) Os demais documentos curriculares respeitantes a cada curso profissional, visando, 

quando aplicável, a consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens 

Essenciais. 

Tabela 1: Domínios de avaliação e ponderações 

 DOMÍNIOS E PONDERAÇÕES 

  

NÍVEL 
CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES 
ATITUDES E VALORES 

Nível II –Curso de Educação 

e Formação de Jovens 
50% 50% 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 2020/2021   Curso de Educação e Formação de Jovens 

Aprovado em Conselho Pedagógica a 04 de novembro de 2020  

3 

 

MOD.023.01 

Face ao contexto atual de pandemia que atravessamos, no ano letivo 2020/2021 e, na 

eventualidade de ser necessária a transição do regime presencial para o regime de E@D (Ensino 

à Distância), privilegiar-se-á o trabalho autónomo dos alunos através de abordagens curriculares 

diferentes, disciplinares e interdisciplinares, que fomentem uma participação ativa do aluno, 

tornando-o protagonista da sua aprendizagem/formação. Nesse sentido, apontam-se os 

seguintes critérios de avaliação no que se refere aos conhecimentos e capacidades, com uma 

ponderação de 50% da classificação final, e atitudes e valores, também com 50%: 

 

Conhecimentos e Capacidades 

 Aquisição das aprendizagens essenciais; 

 Pesquisa e organização da informação; 

 Realização das tarefas propostas, quer nas sessões síncronas, quer nas assíncronas; 

 Aplicação ou transferência de processos cognitivos em cenários e contextos diferentes; 

 Participação de forma empenhada nas aulas síncronas; 

 Criatividade e espírito crítico. 

 

Atitudes e Valores: 

 Autonomia dos alunos; 

 Autogestão do seu horário para a realização das tarefas propostas; 

 Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo/a professor/a para a realização das 

tarefas; 

 Assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas; 

 Interesse, empenho e sentido de responsabilidade; 

 Pertinência das intervenções nas aulas síncronas. 
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Tabela 2: Perfis de Aprendizagem e Descritores  

 PERFIS DE APRENDIZAGEM 

  

 MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

 0 – 4,4 valores 4,5 – 9,4 valores 9,5 – 13,4 valores 13,5 – 17,4 valores 17,5 – 20 valores 

DE
SC

RI
TO

RE
S 

Desempenho muito 

Insuficiente 

relativamente aos 

conhecimentos, 

capacidades e 

atitudes previstos 

nos diferentes 

domínios constantes 

nas Aprendizagens 

Essenciais e de 

acordo com as áreas 

de competência e 

com os valores e 

atitudes do Perfil dos 

Alunos. 

Desempenho 

insuficiente 

relativamente aos 

conhecimentos, 

capacidades e atitudes  

previstos nos 

diferentes domínios 

constantes nas 

Aprendizagens 

Essenciais e de acordo 

com as áreas de 

competência e com os 

valores e atitudes do 

Perfil dos Alunos. 

Desempenho 

suficiente 

relativamente aos 

conhecimentos, 

capacidades e 

atitudes previstos 

nos diferentes 

domínios constantes 

nas Aprendizagens 

Essenciais e de 

acordo com as áreas 

de competência e 

atitudes e valores do 

Perfil dos Alunos. 

Desempenho bom 

relativamente aos 

conhecimentos, 

capacidades e 

atitudes previstos 

nos diferentes 

domínios constantes 

nas Aprendizagens  

Essenciais e de 

acordo com as áreas 

de competência e 

atitudes e valores do 

Perfil dos Alunos. 

Desempenho muito 

bom relativamente 

aos conhecimentos, 

capacidades e 

atitudes previstos 

nos diferentes 

domínios constantes 

nas Aprendizagens 

Essenciais e de 

acordo com as áreas 

de competência e 

atitudes e valores do 

Perfil dos Alunos. 

 

 

Tabela 3: Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 
 

A - Linguagens e Textos. 

B -  Informação e Comunicação. 

C - Raciocínio e resolução de 

problemas. 

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo. 

E - Relacionamento 

interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e 

autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 

ambiente. 

H - Sensibilidade estética e 

artística. 

I – Saber científico, técnico e 

tecnológico. 

J – Consciência e domínio do 

corpo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

Art. 22º, Portaria nº235-A/2018, de 23 de junho 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
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DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total 

ORALIDADE 

 

Interpretar textos orais de diferentes géneros; registar e tratar 

a informação; Planificar intervenções orais; participar oportuna 

e construtivamente em situações de interação oral; produzir 

textos orais com correção e pertinência; produzir textos orais de 

diferentes géneros e com diferentes finalidades; Fazer 

exposições orais para apresentação de leituras (apreciação 

crítica de obras, partes de obras ou textos com temas 

relevantes), de sínteses e de temas escolhidos autonomamente 

ou requeridos por outros.   

 

 

A, B. C, D, 

E, F, H, 

I,  

- Observação direta do desempenho 

dos alunos em contexto de sala de 

aulas: 

 

- Momentos formais específicos de 

avaliação da oralidade: 

 

 

5% 

 

5%   

70% 

LEITURA 

Ler e interpretar textos de diferentes de diferentes géneros e 

graus de complexidade; utilizar procedimentos adequados ao 

registo e ao tratamento da informação; ler para apreciar 

criticamente textos variados; realizar leitura crítica e autónoma; 

explicitar a estrutura do texto; exprimir pontos de vista 

suscitados por leituras diversas, fundamentando; interpretar o 

sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa com 

base em inferências devidamente justificadas. 

A, B, C, D, 

F, H, I,  

 10% 
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ESCRITA 

Planificar a escrita de textos; escrever textos de diferentes 

géneros e finalidades; redigir textos com coerência e correção 

linguística; respeitar os princípios do trabalho intelectual: 

identificação das fontes utilizadas, cumprimento das normas de 

citação, uso de notas de rodapé e referenciação bibliográfica.   

Apresentar poder de síntese; espírito crítico; domínio de 

conceitos específicos; aplicação de saberes a novas situações; 

competência sociocultural; autonomia. 

 

A, B, C, D, 

F, H, I  

- Testes de avaliação sumativa 

 

 

- Questões de aula 

 

 

-Trabalhos de casa 

 

20% 

 

5% 

 

5% 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Ler e interpretar textos literários de diferentes autores e 

géneros; contextualizar textos literários portugueses; identificar 

temas, ideias principais, pontos de vista e universos de 

referencia, justificando; estabelecer relações de sentido; 

identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos 

mencionados no programa; apreciar textos literários; 

reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 

textos;  situar obras literárias em função de grandes marcos 

históricos e culturais; 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. 

A, B. C, D, 

E, F, H, 

I 

 

Fichas de leitura 

Questionários escritos 

Relatórios 

 

5% 
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GRAMÁTICA 

Conhecer a origem e a evolução do português; construir um 

conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português; 

explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português; 

reconhecer a forma como se constrói a textualidade; reconhecer 

modalidades de reprodução ou de citação do discurso; explicitar 

aspetos essenciais da lexicologia do português; identificar 

aspetos da dimensão pragmática do discurso; explicitar aspetos 

da semântica do português. 

A, B, C, D, E 

F,  I,  

 

Testes 

 

 

Fichas de trabalho 

 

 

 

 

 

5% 

 

5% 

ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e 

cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo 

outro e pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas. 

 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

 

 

 

 

 

 

Grelhas de observação/ Observação 

direta 

 

 

 

 

5% 

30% Excelência e exigência 
Rigor, empenho e perseverança na 

realização do trabalho. 

 

10% 

Responsabilidade e 

integridade 

Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material necessário; 

cumprimento das tarefas. 

 

5% 
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Autonomia, 

curiosidade e espírito 

crítico 

Autonomia na realização das tarefas; 

espírito de iniciativa; capacidade 

reflexiva e avaliativa; procura de 

conhecimento. 

 

 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Fichas de auto e 

heteroavaliação 

 

 

 

 

 

 

10% 
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DISCIPLINA DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total 

ORALIDADE 

(SPEAKING/LISTENING) 

 

Compreensão Oral, Produção / Interação Oral 

 

(De acordo com o currículo da Disciplina/Módulo e as áreas de 

competências do perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória.) 

 

A – Linguagens e Textos 

B- Informação e 

comunicação  

C - Raciocínio e resolução 

de problemas  

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo  

E – Relacionamento 

interpessoal 

F – Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

 

 Avaliação Final de Módulo (Avaliação 

Oral/Avaliação de Listening); 

 

 Mini-apresentações individuais, em 

pares ou em grupo; 

 Apresentações individuais, em pares 

ou em grupo; 

 Participação oral em contexto de sala 

de aula; 

 Recurso à língua inglesa para poder 

interagir com os colegas e 

professora; 

 Leitura de textos variados; 

 Audição de textos vários e 

reprodução, pelas próprias palavras, 

dos conteúdos ouvidos; 

 Brainstormings. 

(Os diversos instrumentos de avaliação 

 

20% * 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

70% 
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poderão não ser todos utilizados.) 

COMPREENSÃO ESCRITA 

(READING) 

 

Interpretação Escrita 

(De acordo com o currículo da Disciplina/Módulo e as áreas de 

competências do perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória.) 

 

 

A – Linguagens e Textos 

B- Informação e 

comunicação  

C - Raciocínio e resolução 

de problemas  

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo  

E – Relacionamento 

interpessoal 

F – Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

 Avaliação Final de Módulo (Testes de 

Avaliação); 

 

 Interpretação escrita de enunciados; 

 Interpretação de textos; 

 Interpretação de textos variados; 

 Realização de fichas de trabalho; 

 Resolução de exercícios escritos. 

(Os diversos instrumentos de avaliação 

poderão não ser todos utilizados.) 

 

20% * 

 

 

 

 

10% 

ESCRITA 

(WRITING) 

 

Interação Escrita, Produção Escrita 

(De acordo com o currículo da Disciplina/Módulo e as áreas de 

competências do perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória.) 

 

A – Linguagem e textos 

B- Informação e 

comunicação  

C - Raciocínio e resolução 

 

 Avaliação Final de Módulo (Testes de 

Avaliação); 

 

 

20%* 

 

 

 



 CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 2020/2021   Curso de Educação e Formação de Jovens 

Aprovado em Conselho Pedagógico  a 04 de novembro de 2020 

 

12 

 

MOD.023.01 

 de problemas  

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo  

E – Relacionamento 

interpessoal 

F – Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

 Apresentação de mini-trabalhos 

escritos individuais, em pares ou em 

grupo; 

 Apresentação de trabalhos escritos 

individuais, em pares ou em grupo; 

 Realização de fichas de trabalho; 

 Resolução de exercícios de 

interpretação; 

 Redação de textos de temáticas a 

definir consoante os temas e 

subtemas dos módulos. 

(Os diversos instrumentos de avaliação 

poderão não ser todos utilizados.) 

 

 

 

 

10% 

LÉXICO E GRAMÁTICA 

(LEXIC AND GRAMMAR) 

 

Conhecimento de vocabulário, Conhecimento de estruturas 

gramaticais 

(De acordo com o currículo da Disciplina/Módulo e as áreas de 

competências do perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória.) 

 

 

 

A – Linguagem e textos 

B- Informação e 

comunicação  

C - Raciocínio e resolução 

de problemas  

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo  

E – Relacionamento 

 

 Avaliação Final de Módulo (Testes de 

Avaliação); 

 

 Realização de fichas de trabalho 

gramaticais; 

 Resolução de fichas de trabalho 

vocabulares; 

 

20% * 

 

 

 

 

 

10% 
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interpessoal 

F – Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

 Redação de textos aplicando o 

vocabulário e as estruturas 

gramaticais adquiridas. 

(Os diversos instrumentos de avaliação 

poderão não ser todos utilizados.) 

 

 

 

INTERCULTURAL 

 

Relacionamento da cultura portuguesa com a cultura inglesa, 

aplicando todos os outros domínios. 

(De acordo com o currículo da Disciplina/Módulo e as áreas de 

competências do perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória.) 

 

 

A – Linguagem e textos 

B- Informação e 

comunicação  

C - Raciocínio e resolução 

de problemas  

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo  

E – Relacionamento 

interpessoal 

F – Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

 

 Pesquisas elaboradas relativamente 

a elementos culturais (quer seja 

trabalho individual, pares ou grupo); 

 Relacionar as diferentes culturas 

através de mini-apresentações. 

(Os diversos instrumentos de avaliação 

poderão não ser todos utilizados.) 

 

 

 

 

5% 
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* Os Testes de Avaliação têm uma ponderação de 20%, que será depois distribuída em grelha de correção de testes própria para o efeito, tendo em conta os domínios estipulados: 

Oralidade, Compreensão Escrita, Escrita e Léxico e Gramática. 

ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e 

cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo 

outro e pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas. 

 

 

 

E - Relacionamento 

interpessoal 

F - Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Observação Direta 

 

5% 

30% 

Excelência e exigência 
Rigor, empenho e perseverança na 

realização do trabalho.  

 

10% 

Responsabilidade e 

integridade 

Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material necessário; 

cumprimento das tarefas.  

 

10% 

Autonomia, 

curiosidade e espírito 

crítico 

Autonomia na realização das tarefas 

e espírito de iniciativa; capacidade 

reflexiva e avaliativa; procura de 

conhecimento.  

 

 

5% 
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DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total 

DO 

CONHECIMENT

O 

Aquisição sólida 

de 

conhecimentos 

 

Compreender a evolução das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e o seu papel no mundo contemporâneo; 

Identificar os componentes elementares de hardware e de 

software de um computador e/ou dispositivos eletrónicos 

similares, explorando o seu funcionamento; 

Explorar diferentes formas de informação disponível na 

Internet: 

Utilizar as funcionalidades de um browser para navegar na 

Internet; 

Pesquisar informação na Internet em enciclopédias digitais, 

repositórios, etc., ou utilizando motores de pesquisa, de 

forma sistemática e consistente, de acordo com objetivos 

específicos; 

Sistematizar a informação recolhida; 

A 

B 

C 

D 

F 

H 

I 

 Questões-

aula/Desafios 

 Fichas de 

trabalho 

 Participação 

oral na sala de 

aula 

 Grelhas de 

registo de 

observação 

direta na sala de 

aula  

 

35 % 70% 



 CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 2020/2021   Curso de Educação e Formação de Jovens 

Aprovado em Conselho Pedagógico  a 04 de novembro de 2020 

 

16 

 

MOD.023.01 

Identificar as fontes consultadas na realização do trabalho. 

Criar um documento com texto e objetos gráficos, resultante 

de trabalho de pesquisa e de análise de informação obtida 

na Internet sobre um tema específico do currículo, utilizando 

as funcionalidades elementares de uma ferramenta de 

edição e produção de documentos, instalada localmente ou 

disponível na Internet. 

Criar uma conta de correio eletrónico respeitando as boas 

práticas de proteção de dados pessoais. 

Enviar mensagens de correio eletrónico de forma adequada e 

responsável. 

Utilizar, de forma adequada, no envio de mensagens, os 

campos «Para», «Cc» e «Cco». 

Anexar documentos a uma mensagem de correio eletrónico. 

Abrir em segurança ficheiros recebidos em anexo e guardar, 

noutro meio de armazenamento, o(s) anexo(s) de uma 

mensagem de correio eletrónico. 

Criar e organizar uma lista de contactos, com a criação de, 
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pelo menos, um grupo de destinatários. 

DAS 

CAPACIDADES 

Capacidade de 

utilização de 

processos 

eficazes de 

acesso e 

mobilização do 

conhecimento 

 

Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias, ambientes e serviços digitais; 

Utiliza o computador e outros dispositivos digitais, de forma 

a permitir a organização e gestão da informação. 

Realiza pesquisas, utilizando termos relevantes de acordo 

com o tema a desenvolver e analisa criticamente a qualidade 

da informação. 

Trabalha colaborativamente contribuindo para o trabalho 

produzido e revelando capacidade de diálogo;  

Utiliza a tecnologia para pesquisar, investigar e fazer 

conjeturas em segurança e com responsabilidade; 

Adotar comportamentos seguros na gestão das mensagens 

de correio eletrónico não solicitadas. 

A 

B 

C 

D 

F 

H 

I 

 Trabalhos 

(individuais ou 

em grupo) 

 Instrumentos 

definidos em CT  

 Trabalhos de 

pesquisa 

 Grelhas de 

registo de 

observação 

direta na sala de 

aula  

 

35 % 
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ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e 

cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo outro e pela 

diversidade humana e cultural; cooperação nas tarefas. 

 

 

 

 

 

E 

F 

G 

J 

 Grelhas de 

registo de 

observação 

direta na sala de 

aula  

 Valorização de 

trabalhos/ativida

des realizadas 

por iniciativa do 

aluno 

10 % 

30% 

Excelência e 

exigência 
Rigor, empenho e perseverança na realização do trabalho.  8% 

Responsabilidad

e e integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do material 

necessário; cumprimento das tarefas.  
6% 

Autonomia, 

curiosidade e 

espírito crítico 

Autonomia na realização das tarefas e espírito de iniciativa; 

capacidade reflexiva e avaliativa; procura de conhecimento.  
6% 
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DISCIPLINA DE CIDADANIA E MUNDO ATUAL 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total  

AQUISIÇÃO, 

COMPREENSÃO E 

APLICAÇÃO DE 

CONCEITOS 

- Dominar e aplicar adequadamente os conhecimentos adquiridos. 

- Ler e interpretar diferentes tipos de documentos relativos aos temas da 

disciplina. 

 

 

A 

B 

C 

D 

I 

 

 

- Fichas de avaliação. 

- Trabalhos práticos 

individuais. 

- Trabalhos de pesquisa e 

de investigação. 

- Intervenções orais na sala 

de aula. 

- Observação direta na sala 

de aula. 

 

 

 

50% 

70% 

PESQUISA, SELEÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO, 

INTERPRETAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO 

- Utilizar técnicas de pesquisa, de tratamento e de apresentação de 

informação. 

- Recolher informação mediante a utilização de diferentes meios de 

investigação e recorrendo a fontes físicas (jornais, revistas( e/ou digitais 

(internet). 

 

10% 

COMUNICAÇÃO 

ORAL 

E ESCRITA 

- Dominar a língua materna (oral e escrita). 

- Construir textos fundamentados e coerentes. 

- Evidenciar capacidade de síntese. 

 

10% 

ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo outro e 

pela diversidade humana e cultural; 

cooperação nas tarefas. 

 

 

 

E 

F 

 

 

Registos na grelha de 

observação. 

 

 

5% 

30% 

Excelência e exigência 
Rigor, empenho e perseverança na realização 

do trabalho.  

10% 
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Responsabilidade e 

integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 

material necessário; cumprimento das 

tarefas.  

G 

I 

 

Observação direta e 

indireta. 

5% 

Autonomia, curiosidade 

e espírito crítico 

Autonomia na realização das tarefas e espírito 

de iniciativa; capacidade reflexiva e avaliativa; 

procura de conhecimento.  

 

10% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total 

DO CONHECIMENTO 

Conhecimento das regras e objectivo de jogo, juntamente com 

o respeito pelas decisões de arbitragem e pelos colegas. 

Aquisição de noções básicas, no que concerne à composição 

corporal, capacidades motoras e importância do exercício físico 

para a saúde. 

 

 

I – Saber científico, técnico 

e tecnológico. 

 

Avaliação contínua ao longo das aulas, 

através de questões orais ou de um 

teste escrito. 

15% 

70% 

DAS CAPACIDADES 

Jogos Desportivos Colectivos: 

Cooperação com os colegas, tanto em exercícios isolados, como 

em situação de jogo. 

Domínio de vários elementos técnicos e técnico-tácticos, de 

acordo com as componentes críticas. 

Aplicação em contexto de jogo dos elementos técnico-tácticos 

apreendidos. 

Ocupação racional do espaço de jogo. 

 

Ginástica: 

Ter conhecimento das ajudas a utilizar em cada momento. 

C - Raciocínio e resolução 

de problemas. 

G - Bem-estar, saúde e 

ambiente. 

J – Consciência e domínio 

do corpo. 

Observação directa (das acções 

apresentadas ao longo das aulas, 

conjugada com a avaliação sumativa, 

realizada através de alguns exercícios 

chave), com preenchimento de uma 

grelha. 

55% 
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Domínio de acções como os rolamentos, pino, rodas, posicões 

de equilíbrio, posições de flexibilidade, saltos com auxílio do 

mini-trampolim e do Reuther. 

Num contexto de ginástica acrobática construção de figuras 

elementares, em pequenos grupos, compreendendo as pegas a 

utilizar, assim como as características fundamentais para cada 

elemento 

 

Atletismo: 

Apresentação de uma técnica de corrida correcta. 

Domínio técnico do salto em altura e da corrida de estafetas. 

 

Badminton: 

Domínio dos gestos técnico-tácticos essenciais, procurando 

aplicá-los em contexto de jogo 1x1. 

 

Desenvolvimento de capacidades motoras condicionais e 

coordenativas: 

Melhoria dos índices de aptidão física. 

Apresentação de níveis aceitáveis, no que concerne à força, 

resistência, velocidade, flexibilidade, capacidade de ritmo, 

orientação espacial, diferenciação cinestésica, equilíbrio e 

reação. 
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Dança: 

Domínio dos tempos e das frases musicais. 

Compreensão dos passos de uma dança tradicional portuguesa, 

aplicando-os de forma harmoniosa dentro dos tempos 

musicais. 

 

Natação: 

Adopção de uma postura horizontal. 

Coordenação inspiração/expiração em imersões dentro de 

água. 

Flutuação em equilíbrio. 

Saltos para a água com apoios variados. 

Deslocamentos à superfície com ações propulsivas simples de 

pernas e braços. 

 

Actividades de Exploração da Natureza: 

Identificação ao longo do percurso da simbologia básica 

representada no mapa. 

Localização pessoal, com o auxílio do mapa e dos pontos 

cardeais. 

Idealização da melhor opção de percurso. 
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Conhecimentos sobre o desenvolvimento da condição física: 

Distinguir com clareza as diferentes capacidades físicas, assim 

como as formas de as desenvolver. 

Saber medir a frequência cardíaca e observar sinais exteriores 

de fadiga. 

Estar familiarizado com a bateria de testes “Fitnessgram”. 

ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e 

cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo 

outro e pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas. 

E - Relacionamento 

interpessoal 

 

Recolha de informação através dos 

comportamentos observáveis, sendo 

esta inserida numa grelha de avaliação. 

10% 

30% 

Excelência e exigência 
Rigor, empenho e perseverança na 

realização do trabalho.  

10% 

Responsabilidade e 

integridade 

Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material necessário; 

cumprimento das tarefas.  

5% 

Autonomia, 

curiosidade e espírito 

crítico 

Autonomia na realização das tarefas 

e espírito de iniciativa; capacidade 

reflexiva e avaliativa; procura de 

conhecimento.  

5% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

Art. 22º, Portaria nº235-A/2018, de 23 de junho 

COMPONENTE CIENTÍFICA 
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total 

DO CONHECIMENTO 

- Conhecer e utilizar o vocabulário, a notação e simbologia 

matemática própria dos diversos conteúdos estudados. 

 

- Comunicar oralmente e por escrito ideias matemáticas, com 

precisão e rigor para justificar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

matemática. 

 

-Resolve e formula problemas, analisa estratégias variadas de 

resolução e aprecia os resultados obtidos. 

Linguagem e textos 

 

 

 

Informação e comunicação 

 

 

 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

Testes de Avaliação 

25% 

Fichas Temáticas 

15% 

 

Trabalhos de grupo/individuais 

10% 

Questões aula 

10% 

 

 

 

 

 

60% 

70% 

DAS CAPACIDADES 

 

- Desenvolve a capacidade de abstração e de generalização e 

reconhece e elabora raciocínios lógicos e outros argumentos 

matemáticos, discutindo e criticando argumentos de outros. 

 

 

 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo. 

  

 

Observação direta (atividades práticas) 

Trabalho na sala de aula; discussão de 

problemas; trabalhos de grupo em sala 

de aula 

 

 

 

10% 
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- Utiliza materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os 

de tecnologia digital e a calculadora, na resolução de 

problemas e em outras tarefas de aprendizagem. 

 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e 

cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo 

outro e pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas. 

 

 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

 

 

Observação direta 

 

 

Registos de observações 

 

10% 

30% 

Excelência e exigência 
Rigor, empenho e perseverança na 

realização do trabalho.  

 

5% 

Responsabilidade e 

integridade 

Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material necessário; 

cumprimento das tarefas.  

 

5% 

Autonomia, 

curiosidade e espírito 

crítico 

Autonomia na realização das tarefas 

e espírito de iniciativa; capacidade 

reflexiva e avaliativa; procura de 

conhecimento.  

 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

Art. 22º, Portaria nº235-A/2018, de 23 de junho 

COMPONENTE TECNOLÓGICA E PRÁTICA 
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DISCIPLINA DE SERVIÇO DE RESTAURANTE/BAR 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total 

DO CONHECIMENTO 

Aquisição de conteúdos específicos da disciplina. 

Apropriação do saber através do conhecimento, estruturado, 

indispensável, articulado, revelante e significativo. 

A, B, C, D, E, I Fichas de avaliação sumativa. 

Grelha de observação direta. 

Fichas de reforço individual. 

Apresentação de trabalhos. 

Fichas de avaliação de pesquisa. 

40% 

70% 

DAS CAPACIDADES 

Evidenciar capacidades retidas que decorem da avaliação 

continua. 

Demonstrar o saber fazer, planeia as operações necessárias 

para a organização de atividades praticas. 

Analisar e resolver problemas, decorrentes da execução dos 

trabalhos. 

Mostrar o saber fazer, associado a participação nos eventos 

gastronómicos e outras actividades. 

A, B, C, D, E, F, G, I Fichas de observação continua. 

Trabalhos de práticas simuladas.  

Relatórios de atividades 

 
30% 

ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e 

cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo 

outro e pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas. 

E, F, G, H, J Forma em contexto de trabalho. 

Observação direta/registo. 

Grelhas de autoavaliação. 

5% 30% 
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Excelência e exigência 
Rigor, empenho e perseverança na 

realização do trabalho.  
10% 

Responsabilidade e 

integridade 

Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material necessário; 

cumprimento das tarefas.  

5% 

Autonomia, 

curiosidade e espírito 

crítico 

Autonomia na realização das tarefas 

e espírito de iniciativa; capacidade 

reflexiva e avaliativa; procura de 

conhecimento.  

10% 
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DISCIPLINA DE SERVIÇO DE RESTAURANTE E SERVIÇOS ESPECIAIS DE RESTAURANTE/BAR 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

DO PERFIL DOS ALUNOS* 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Parcial Total 

DO CONHECIMENTO 

Aquisição de conteúdos específicos da disciplina. 

Apropriação do saber através do conhecimento, estruturado, 

indispensável, articulado, revelante e significativo. 

Elaboração de relatórios após atividades. 

A, B, C, D, E, I Fichas de avaliação sumativa. 

Fichas de reforço individual. 

Apresentação de trabalhos, individual 

ou em grupo. 

Fichas de avaliação de pesquisa. 

Participação oral. 

40% 

70% 

DAS CAPACIDADES 

Evidencia capacidades retidas que decorem da avaliação 

continua. 

Demonstra o saber fazer, planeia as operações necessárias 

para a organização de atividades práticas em contexto de sala 

prática ou outra atividade exterior. 

Analisa e resolve problemas, decorrentes da execução dos 

trabalhos. 

Mostra o saber fazer, associado a participação nos eventos 

gastronómicos e outras atividades de hotelaria e restauração. 

A, B, C, D, E, F, G, I Fichas de observação continua. 

Trabalhos de práticas simuladas.  

Formação prática em contexto de 

trabalho. 

Caderno diário e portefólio 

Trabalhos individual ou em grupo 

30% 

ATITUDINAL 

Participação, 

cooperação e 

cidadania 

Intervenção adequada; respeito pelo 

outro e pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas. 

E, F, G, H, J Forma em contexto de trabalho. 

Observação direta/registo. 

Grelhas de autoavaliação. 

5% 30% 
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Excelência e exigência 
Rigor, empenho e perseverança na 

realização do trabalho.  
10% 

Responsabilidade e 

integridade 

Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material necessário; 

cumprimento das tarefas.  

5% 

Autonomia, 

curiosidade e espírito 

crítico 

Autonomia na realização das tarefas 

e espírito de iniciativa; capacidade 

reflexiva e avaliativa; procura de 

conhecimento.  

10% 

 


