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COMPETÊNCIAS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO e Articulação com as Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO NA 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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1. Utiliza de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas, às artes, às 

tecnologias e à ciência, aplicando estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de 

comunicação;  

2. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita e visual; 

3. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação, de forma crítica e autónoma; 

4. Fundamenta ideias e argumenta com rigor;  

5. Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 

6. Compreende, respeita e interage com a diversidade de realidades culturais e sociais; 

7. Aprecia criticamente algumas realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto 

com os diversos universos culturais; 

8. Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e na 

cultura das comunidades; 

9. Exercita, a propósito, os pensamentos crítico e criativo; 

10. Reconhece os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que 

respondam aos grandes desafios globais do ambiente; 

11. Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum, com vista à construção de um futuro sustentável; 

12. Consolida e aprofunda as competências que já possui, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 

vida. 

Testes e fichas de 
avaliação escrita* 

50% 

80% 

Trabalhos de 
grupo / 

individuais 
 

Fichas de trabalho 
(sínteses, 

relatórios, atas, 
recolha de 
materiais 

trabalhados, 
porte fólios) 

 

10% 

Registo da 
participação oral 
relevante 
 
Apresentações: 
defesa de 
trabalhos  
 

20% 
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1. Interage de forma assertiva, com empatia e responsabilidade, desenvolvendo novas formas de 

estar, olhar e participar na sociedade;  

2. É responsável em relação à assiduidade e à pontualidade; 

3. Cumpre as tarefas dentro dos prazos estipulados; 

4. Organiza o estudo de forma autónoma; 

5. Respeita os colegas, o professor e a instituição escolar. 

 

Grelhas de 
observação 

 

20% 
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PERFIL DE DESEMPENHO DOS ALUNOS 

Muito 
insuficiente,  
0-4 valores 

O aluno compreende apenas partes irrelevantes dos conteúdos programáticos; 
O aluno não mobiliza o conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com outras disciplinas 
curriculares; 
O aluno não desenvolve observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno comete muitos e importantes erros no uso da linguagem oral e escrita; 
O aluno não é assíduo nem pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Insuficiente,  
5-9 valores 

O aluno compreende apenas uma parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno mobiliza pouco conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com outras disciplinas 
curriculares; 
O aluno desenvolve com pouca pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza incorretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é pouco assíduo e pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Suficiente,  
10-13 valores 

O aluno compreende uma parte importante dos conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza alguns conceitos /conhecimentos das diferentes Unidades Temáticas, quer para compreender uma parte da sua realidade individual e social, quer 
para criar algumas relações interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve, com alguma pertinência e sentido de oportunidade, observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com alguns erros, a linguagem oral e escrita;  
O aluno é tendencialmente assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa tendencialmente consolidada. 
 

Bom, 14-17 
valores 

O aluno compreende grande parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza de modo proficiente o quadro conceptual das diferentes Unidades Temáticas, quer para compreender uma grande parte da sua realidade individual 
e social, quer para criar bastantes relações interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve com bastante pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com pequenos erros, a linguagem oral e escrita; 
O aluno é assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa consolidada. 
 

Muito bom,  
18-20 valores 

O aluno compreende totalmente os conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza o quadro conceptual das Unidades Temáticas e problematiza o conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para 
criar relações interdisciplinares com outras disciplinas escolares; 
O aluno desenvolve com toda a pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é exemplarmente assíduo e pontual. 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa muito consolidada. 
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Cálculo da classificação final de cada Unidade Modular 

  

A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo. 

1. A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 

2. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, expressando-se numa escala de 0 a 20 valores. 

2.1 Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo e após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina. 

2.1.1. Avaliação sumativa dos módulos 

1 - A avaliação sumativa de cada módulo é da competência do professor. 

2 - O momento de realização desta avaliação resulta do acordo entre o(s) aluno(s) e o professor. 

3 - A avaliação de cada módulo deve ser participada, exprimindo a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo professor. 

4 – Os resultados da avaliação dos módulos permitirão ao professor e alunos: 

       - ajustar estratégias de ensino-aprendizagem, respeitando os ritmos de aprendizagem de cada aluno; 

       - acordar novos processos e novas datas para a repetição da avaliação dos módulos realizados com insucesso. 

5 – A classificação final de cada módulo será publicada em pauta e só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de dez valores. 

6 - Os alunos com classificação negativa no final do módulo realizam um teste globalizante de recuperação tendo de obter classificação igual ou superior a 

dez valores. 

Observações 

 

1. Quando excecionalmente não se verificar a realização de algum instrumento de avaliação num módulo, o seu peso para a classificação final será distribuído 

pelos outros instrumentos do mesmo tipo.  

 

2. Sempre que possível, a ausência do aluno num instrumento de avaliação agendado deverá ser antecipadamente comunicada ao professor. Isso não invalida a 

necessidade de, em qualquer das situações, tal ausência ser devidamente justificada, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 16.º do Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar (DL 51/2012, de 5 de setembro). Competirá ao professor, ponderada a circunstância da falta e o perfil escolar do aluno, realizar ou não 

outro instrumento de avaliação. 

 


