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O referencial de avaliação do Colégio Júlio Dinis integra o Planeamento Curricular e, no cumprimento da lei, foi construído de forma a desenvolver o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), as Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina. Articula os documentos de política educativa nacional com os documentos 

de autonomia da Escola (n.º 1 do artigo 18.º da portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto (Ensino Básico) e do artigo 20.º da portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto (Cursos 

Científico-Humanísticos). 

 

1. Rubricas de avaliação 

São orientações fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os seus progressos nas aprendizagens que têm de desenvolver. Assim, numa 

rubrica, deveremos ter sempre dois elementos fundamentais: 

•  um conjunto coerente e consistente de critérios que se considera traduzirem claramente o que é desejável que os alunos aprendam; 

•  um conjunto muito claro de descrições de níveis de desempenho para cada um desses critérios. 

Permitem desenvolver uma avaliação de referência criterial, podendo ser utilizadas no contexto da avaliação para as aprendizagens (formativa) e das aprendizagens 

(sumativa); podem ser utilizadas para mobilizar informação para efeitos da atribuição de classificações. 

 

As rubricas de avaliação em vigor no Colégio, no ano letivo de 2021/2022 explicitam, para docentes, alunos e respetivos encarregados de educação, os critérios de 

avaliação que cada tarefa deve respeitar, assim como os níveis de desempenho, obedecendo a uma escala de três níveis descritos, podendo ser utilizados os dois 

intermédios. Integram o Anexo 1 a este Referencial, dele fazendo parte integrante. 

 

2. Ponderações por domínio 

Os domínios estão implícitos ou explícitos nas Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, devendo os Grupos Disciplinares submeter a aprovação do Conselho 

Pedagógico dois a seis domínios estruturantes de cada área de saber, com respetivas ponderações, sendo que o domínio “Autonomia, Cooperação e 

Desenvolvimento” será comum a todos. Integram o Anexo 2 a este Referencial, dele fazendo parte integrante. 
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A cada domínio deverão ser associadas rubricas para avaliação sumativa, com vista à atribuição de uma classificação, assim como os critérios que orientam 

essa avaliação e as áreas de competências para que remetem, segundo o esquema a seguir apresentado: 

 

3. Classificação do Desempenho dos Alunos 

a) Em cada semestre deverá ser operacionalizada, no mínimo, uma tarefa e/ou um questionário/teste/questão-aula com utilização sumativa orientada 

para a classificação, por domínio trabalhado. Os dados de avaliação sumativa orientados para a classificação deverão seguir o princípio da 

diversificação, pelo que nunca deverá o professor basear a sua recolha de informação apenas em “teste”.  

b) Para cada domínio em que o aluno não tenha conseguido, no período a que se reporta o balanço, ultrapassar as suas dificuldades, é necessário 

prever, no período seguinte, momentos em que os dados obtidos são analisados para distribuir feedback pelos alunos, tendo em vista a regulação 

e autorregulação das suas aprendizagens (utilização formativa dos dados de avaliação sumativa) e em que os alunos são chamados a mostrar os 

seus progressos.  

c) As tarefas com utilização sumativa orientada para a classificação deverão ser calendarizadas com os alunos e transmitidas aos Encarregados de 

Educação através da plataforma informática INOVAR. Além do referido, não devem ser marcadas mais do que uma por dia nem mais do que três 

por semana. 

d) As tarefas só deverão ser utilizadas para avaliação sumativa orientada para a classificação depois de feita a sua apropriação pelos alunos, em 

situações de avaliação formativa e sumativa não orientada para a classificação. 

e) Nas práticas de avaliação sumativa cujos resultados são utilizados para a atribuição de classificações, deve ser explicitada, expressa em percentagem 

(Ensino básico) ou em pontos (Ensino Secundário), a cotação obtida pelos alunos. 

f) Nas práticas de avaliação sumativa cujos resultados são utilizados para atribuir classificações aos alunos, é necessário fazer corresponder aos 

diferentes níveis de desempenho dos critérios de avaliação um padrão (standard) que permita determinar o nível de consecução de cada critério, 

escolher um processo de recolha de informação que permita medir as aprendizagens alcançadas, e, finalmente, analisar estes resultados para poder 
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tomar decisões. A escala a utilizar deve resultar um total de 200 pontos/20 valores nos Cursos Científico-Humanísticos e de 100% no Ensino Básico. 

 

Níveis de desempenho 
Fraco 

(Nível 1) 
Insuficiente 

(Nível 2) 
Suficiente 
(Nível 3) 

Bom 
(Nível 4) 

Muito Bom 
(Nível 5) 

0 – 4 Valores 
0 – 19% 

5 – 9 Valores 
20 – 49% 

10 – 13 Valores 
50 – 69% 

14 – 17 Valores 
70 – 89% 

18 – 20 Valores 
90 – 100% 

Apresenta falhas que exigem 
mudança nas suas representações 

e hábitos.  

Apresenta falhas que exigem 
mudança na estrutura dos 

conhecimentos.  

Apresenta falhas que implicam 
apoio direto do professor no 

processo de trabalho.  

Apresenta falhas que é capaz de 
reformular, com sucesso, com 

orientação do professor.  

Mostra ter desenvolvido todas as 
aprendizagens essenciais 

previstas.  
 

g) Os dados de avaliação sumativa orientada para a classificação deverão ser registados no INOVAR para conhecimento dos Encarregados de Educação 

e do Diretor de Turma. 

h) Quando o professor decidir realizar um teste, reunindo diferentes rubricas e questionários, deverá ser seguida a explicitação concetual identificada 

neste referencial, estando a escala de cada rubrica e questionário adequado à cotação do teste, não seguindo aí o explicitado no ponto na alínea 

f). 

i) Os critérios de avaliação e as ponderações por domínio são operacionalizados pelo Conselho de Turma, que analisa as classificações propostas por 

cada professor relativamente à disciplina que leciona, sendo esta estrutura responsável pela classificação atribuída ao aluno no final de cada 

semestre. 

j) A classificação de final de cada semestre e ano resulta do juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, assegurando-se o Conselho 

de Turma de que foram dadas aos alunos oportunidades de recuperar aprendizagens não realizadas, tal como explicitado nas alíneas a) e b) destas 

regras de classificação dos desempenhos dos alunos. 

k) A atribuição da classificação de semestre será determinada pela média ponderada dos resultados obtidos nas avaliações sumativas de cada domínio 

até ao momento de atribuição do nível final do semestre.  
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NOTA: Para aceder diretamente à informação que pretende consultar deverá clicar na disciplina ou ao departamento respetivo. 
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Anexo I – Critérios de Avaliação e Descritores de Desempenho  

1.1. PORTUGUÊS 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Compreensão 
oral 

Apresenta um discurso que, 
tendo em conta o tema e a 
tipologia, revela sempre 
informações relevantes. 

Apresenta um discurso que, 
tendo em conta o tema e a 
tipologia, revela quase sempre 
informações relevantes. 

Apresenta um discurso que, tendo 
em conta o tema e a tipologia, revela 
algumas informações pertinentes. 

Produz um discurso que revele 
informações pouco relevantes, tendo 
em conta o tema e a tipologia. 

Produz um discurso que revela 
desvios significativos, tendo 
em conta o tema e a tipologia. 

Compreensão 
escrita 

Compreende textos de diversas 
tipologias. 
Identifica marcas específicas 
dos diferentes géneros textuais. 

Compreende textos de diversas 
tipologias. 
E 
Identifica algumas marcas 
específicas dos diferentes 
géneros textuais. 

Compreende, com algumas falhas, 
textos de diversas tipologias. 
Identifica algumas marcas específicas 
dos diferentes géneros textuais. 

Compreende, com algumas falhas, 
textos de diversas tipologias. 
E 
Identifica, de forma insuficiente, 
marcas específicas dos diferentes 
géneros textuais. 

Compreende, com dificuldade, 
textos de diversas tipologias. 
Identifica, de forma 
insuficiente, marcas 
específicas dos diferentes 
géneros textuais. 

Expressividade 

Evidencia entoação, ritmo e 
postura adequados ao 
contexto. 
Apresenta uma dicção clara e 
audível. 

Evidencia entoação, ritmo e 
postura adequados ao 
contexto. 
Apresenta uma dicção nem 
sempre clara e audível. 

Evidencia duas características 
anteriores, apresentando falhas nas 
outras. 

Evidencia uma das características 
anteriores, apresentando falhas nas 
outras. 

Evidencia, de forma 
sistemática, falhas nas 
características da 
expressividade. 

Fluência 

Comunica com espontaneidade. 
Manifesta pausas adequadas, 
para formular e/ou reestruturar 
o discurso. 

Comunica com espontaneidade. 
E 
Manifesta pausas 
maioritariamente adequadas, 
para formular e/ou reestruturar 
o discurso. 

Comunica com alguma 
espontaneidade. 
Nem sempre assegura pausas 
adequadas, para formular e/ou 
reestruturar o discurso. 

Comunica com alguma 
espontaneidade. 
E 
Manifesta pausas desadequadas ou 
desajustadas. 

Comunica com dificuldade. 
Manifesta pausas 
desadequadas ou 
desajustadas. 

Adequação 
Apresenta um vocabulário 
adequado, de acordo com a 
especificidade da tipologia 

Apresenta um vocabulário 
adequado, mas nem sempre de 
acordo com a especificidade da 

Apresenta um vocabulário 
maioritariamente adequado, de 
acordo com a especificidade da 

Apresenta um vocabulário 
maioritariamente adequado, de 
acordo com a especificidade da 

Apresenta um vocabulário 
impreciso e desajustado à 
especificidade da tipologia 
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textual e o nível de 
aprendizagem em que se 
encontra. 

tipologia textual e/ou o nível de 
aprendizagem em que se 
encontra. 

tipologia textual e o nível de 
aprendizagem em que se encontra, 
ainda que revelando pequenas 
falhas, sem prejuízo da comunicação. 

tipologia textual e o nível de 
aprendizagem em que se encontra, 
mas revelando falhas significativas e 
com algum prejuízo da comunicação. 

textual e/ou ao nível de 
aprendizagem em que se 
encontra. 

Coerência e 
Coesão 

Organiza a informação de forma 
estruturada e sequencial, 
delimitando, claramente, as 
diferentes partes do discurso 
(introdução, desenvolvimento e 
conclusão). 
Revela um bom domínio dos 
mecanismos de coesão frásica 
(concordância em género, 
número, flexão e regências) e 
interfrásica (articuladores e 
conectores discursivos). 

Organiza a informação de forma 
estruturada e sequencial, 
delimitando, claramente, as 
diferentes partes do discurso 
(introdução, desenvolvimento e 
conclusão). 
E 
Revela um domínio suficiente 
dos mecanismos de coesão 
frásica (concordância em 
género, número, flexão e 
regências) e interfrásica 
(articuladores e conectores 
discursivos). 

Organiza a informação de forma 
estruturada e sequencial, 
delimitando, com pequenas falhas, as 
diferentes partes do discurso 
(introdução, desenvolvimento e 
conclusão). 
Revela um domínio suficiente dos 
mecanismos de coesão frásica 
(concordância em género, número, 
flexão e regências) e interfrásica 
(articuladores e conectores 
discursivos). 

Organiza a informação de forma 
estruturada e sequencial, 
delimitando, com pequenas falhas, as 
diferentes partes do discurso 
(introdução, desenvolvimento e 
conclusão). 
E 
Revela um domínio insuficiente dos 
mecanismos de coesão frásica 
(concordância em género, número, 
flexão e regências) e interfrásica 
(articuladores e conectores 
discursivos). 

Organiza a informação com 
falhas acentuadas na estrutura 
e na sequência. 
Revela um domínio 
insuficiente dos mecanismos 
de coesão frásica 
(concordância em género, 
número, flexão e regências) e 
interfrásica (articuladores e 
conectores discursivos). 

Estruturação 
Reconhece e aplica, de forma 
adequada, a estrutura das 
diferentes tipologias textuais. 

Reconhece a estrutura das 
diferentes tipologias textuais, 
embora nem sempre a aplique 
de forma explícita. 

Reconhece e aplica, com algumas 
falhas, a estrutura das diferentes 
tipologias textuais. 

Reconhece, com algumas falhas, a 
estrutura das diferentes tipologias 
textuais, mas evidencia uma 
aplicação inadequada da mesma. 

Reconhece e aplica, com falhas 
sistemáticas, a estrutura das 
diferentes tipologias textuais. 

Mobilização e 
Pertinência 

Identifica o sentido global de 
um texto (tema, ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e 
opiniões). 
Explicita inferências 
subjacentes a um texto, 
considerando a informação 
explícita e implícita. 
Relaciona, de forma pertinente, 
os diferentes temas com 
experiências e valores. 

Identifica o sentido global de 
um texto (tema, ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e 
opiniões). 
E 
Explicita inferências 
subjacentes a um texto, 
considerando a informação 
explícita e/ou implícita. 
E/OU 
Relaciona os diferentes temas 
com experiências e valores, 
embora com falhas quanto à 
eficácia argumentativa. 

Identifica, com desvios pouco 
significativos, o sentido global de um 
texto (tema, ideias principais, pontos 
de vista, causas e efeitos, factos e 
opiniões). 
Explicita inferências subjacentes a 
um texto, considerando a informação 
explícita e/ou implícita. 
Relaciona os diferentes temas com 
experiências e valores, embora com 
falhas quanto à eficácia 
argumentativa. 

Identifica, com desvios pouco 
significativos, o sentido global de um 
texto (tema, ideias principais, pontos 
de vista, causas e efeitos, factos e 
opiniões). 
E 
Explicita inferências subjacentes a um 
texto, considerando apenas a 
informação explícita. 
E/OU 
Não relaciona os diferentes temas 
com experiências e valores. 

Identifica, com desvios 
significativos, o sentido global 
de um texto (tema, ideias 
principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e 
opiniões). 
Explicita inferências 
subjacentes a um texto, 
considerando apenas a 
informação explícita. 
Não relaciona os diferentes 
temas com experiências e 
valores. 
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Correção 

Redige um discurso em que 
aplica, inequivocamente, as 
regras relativas à ortografia, aos 
sinais de pontuação e aos sinais 
auxiliares de escrita. 

Redige um discurso em que 
aplica as regras relativas à 
ortografia, evidenciando falhas 
pontuais quanto aos sinais de 
pontuação e sinais auxiliares de 
escrita. 

Redige um discurso com incorreções 
nas regras relativas à ortografia, aos 
sinais de pontuação e aos sinais 
auxiliares de escrita, sem que tal 
afete a inteligibilidade global do 
mesmo. 

Redige um discurso com incorreções 
nas regras relativas à ortografia, aos 
sinais de pontuação e aos sinais 
auxiliares de escrita, afetando, 
esporadicamente, a inteligibilidade 
global do mesmo. 

Redige um discurso com 
incorreções sistemáticas nas 
regras relativas à ortografia, 
aos sinais de pontuação e aos 
sinais auxiliares de escrita, 
afetando a inteligibilidade 
global do mesmo. 

Rigor 
Aplica, criteriosamente, os 
conhecimentos do domínio 
gramatical. 

Aplica os conhecimentos do 
domínio gramatical, de forma 
bastante satisfatória, 
evidenciando pequenas falhas. 

Aplica, satisfatoriamente, os 
conhecimentos do domínio 
gramatical. 

Aplica, de modo insuficiente, os 
conhecimentos do domínio 
gramatical. 

Aplica, com um fraco nível de 
desempenho, os 
conhecimentos do domínio 
gramatical. 

 
 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de 
grupo 

Trabalho 
individual 

Fichas de trabalho 
Apresentações 

orais 
Testes de 
avaliação 

Questões de aula Quizzes Produção textual 

Compreensão 
Adequação 
Coerência 

Coesão  
Estruturação 
Mobilização 
Pertinência 

Correção 

Compreensão 
Adequação 
Coerência 

Coesão  
Estruturação 
Mobilização 
Pertinência 

Correção 

Compreensão 
Coerência 

Coesão 
Mobilização 
Pertinência 

Rigor 

Compreensão 
Expressividade 

Fluência 
Adequação 
Coerência 

Coesão 
Estruturação 
Mobilização 
Pertinência 

Correção 
Rigor 

Compreensão 
Adequação 
Coerência 

Coesão  
Estruturação 
Pertinência 

Correção 
Rigor 

Compreensão 
Coerência 

Coesão 
Mobilização 
Pertinência 

Rigor 

Compreensão 
Coerência 

Coesão 
Mobilização 
Pertinência 

Rigor 

Adequação 
Coerência 

Coesão 
Estruturação 
Mobilização 
Pertinência 

Correção 
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1.2. MATEMÁTICA 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Apropriação 

Conhece e compreende os 
conteúdos curriculares 
necessários à resolução da 
tarefa. 

Conhece e compreende a maioria 
dos conteúdos curriculares 
necessários à resolução da tarefa. 

Conhece e compreende alguns 
dos conteúdos curriculares 
necessários à resolução da 
tarefa. 

Conhece e compreende poucos 
conteúdos curriculares 
necessários à resolução da 
tarefa. 

Não apresenta conhecimento 
ou compreensão acerca dos 
conteúdos curriculares 
necessários à resolução da 
tarefa. 

Análise 
Interpreta corretamente, 
selecionando a informação 
mais adequada. 

Interpreta corretamente, 
selecionando alguma da 
informação adequada. 

Interpreta parcialmente, 
selecionando alguma da 
informação adequada. 

Interpreta parcialmente, 
selecionando de modo errado a 
informação. 

Não interpreta nem seleciona a 
informação. 

Compreensão 
Entende e interpreta na 
totalidade os conteúdos e a 
informação a mobilizar. 

Entende e interpreta a maioria 
dos conteúdos e da informação a 
mobilizar. 

Entende e interpreta 
parcialmente os conteúdos e a 
informação a mobilizar. 

Entende e interpreta com 
dificuldade os conteúdos e a 
informação a mobilizar. 

Não entende e não interpreta os 
conteúdos e a informação a 
mobilizar.  

Organização 
Estrutura toda a informação 
de forma coerente.  

Estrutura a maioria da informação 
de forma coerente.  

Estrutura alguma informação de 
forma coerente.   

Estrutura pouca informação e 
de forma incoerente. 

Não estrutura a informação. 

Reflexão 

Compara e avalia 
criticamente, confrontando 
ideias de forma coerente e 
fundamentada. 

Compara e avalia criticamente, 
confrontando ideias com falhas 
pontuais. 

Compara e avalia com algumas 
inconsistências, confrontando 
ideias com falhas pontuais. 

Compara com algumas 
inconsistências, não avaliando o 
confronto de ideias. 

Não compara criticamente o 
confronto de ideias. 

Rigor 
Mobiliza todos os 
conhecimentos com correção 
científica. 

Mobiliza a maioria dos 
conhecimentos com correção 
científica. 

Mobiliza conhecimentos com 
alguma correção científica. 

Mobiliza poucos conhecimentos 
com correção científica. 

Não mobiliza conhecimentos. 

Segurança 

Revela confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos, sendo capaz de 
analisar e regular o seu 
trabalho/aprendizagem. 

Revela alguma confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos. Por vezes necessita 
da ajuda do professor para 
analisar e regular o seu 
trabalho/aprendizagem. 

Hesita relativamente às suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos, necessitando da 
ajuda do professor para analisar 
e regular o seu 
trabalho/aprendizagem. 

Revela pouca confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos. Tem dificuldade 
em analisar e regular o seu 
trabalho/aprendizagem. 

Não revela confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos 
matemáticos. Não analisa nem 
regula o seu 
trabalho/aprendizagem. 

Sistematização 
Aplica sequencialmente as 
diferentes etapas da resolução 
do exercício/problema. 

Revela algumas falhas na 
aplicação das etapas da resolução 
do exercício/problema. 

Revela falhas na aplicação das 
etapas da resolução do 
exercício/problema. 

Revela bastantes falhas na 
aplicação das etapas da 
resolução do 
exercício/problema. 

Não aplica as diferentes etapas 
na resolução do 
exercício/problema. 
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TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Exposição de conteúdos Resolução de exercícios/Problemas Processo de trabalho individual/grupo 

Apropriação 
Organização 

Reflexão 
Rigor 

Segurança 

Análise 
Compreensão 
Organização 

Sistematização 
Reflexão 

Rigor 

Apropriação 
Análise 

Compreensão 
Organização 

Reflexão 
Rigor 

Segurança 
Sistematização 
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1.3. CIÊNCIAS NATURAIS E BILOGIA E GEOLOGIA 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Aplicação 
Mobiliza todos os conteúdos 
científicos, com total correção. 

Mobiliza a maioria dos 
conteúdos científicos, podendo 
apresentar falhas pontuais. 

Mobiliza alguns conteúdos 
científicos, podendo apresentar 
falhas pontuais. 

Mobiliza poucos conteúdos 
científicos, apresentando erros 
factuais. 

Não mobiliza conteúdos 
científicos, ou fá-lo com 
contradições. 

Compreensão 
Compreende na totalidade 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende a maioria dos 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende parcialmente os 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende com dificuldade 
os documentos, enunciados e 
conceitos. 

Não compreende os documentos, 
enunciados e conceitos. 

Expressividade 
Evidencia clareza, fluência e 
ritmo, apresentando uma 
postura adequada ao contexto. 

Evidencia clareza, fluência e 
ritmo, apresentando algumas 
falhas na postura. 

Nem sempre evidencia clareza, 
fluência e ritmo, apresentando 
algumas falhas na postura. 

Evidencia pouca clareza, 
fluência e ritmo, apresentando 
uma postura pouco adequada 
ao contexto. 

Não evidencia clareza, fluência e 
ritmo, não apresentando uma 
postura adequada ao contexto. 

Análise 

Interpreta corretamente 
documentos, selecionando toda 
a informação relevante dos 
mesmos. 

Interpreta corretamente 
documentos, selecionando 
sobretudo informação 
relevante dos mesmos. 

Interpreta parcialmente 
documentos, selecionando 
informação nem sempre 
relevante dos mesmos. 

Interpreta parcialmente 
documentos, selecionando 
informação pouco relevante 
dos mesmos. 

Não interpreta documentos, não 
selecionando informação dos 
mesmos. 

Rigor 

Usa conceitos rigorosos e 
terminologia científica 
adequada; apresenta a 
informação relevante de acordo 
com o tema proposto. 

Aplica na maioria dos conceitos 
rigor e terminologia científica 
adequada; apresentando 
informação relevante de acordo 
com o tema proposto. 

Nem sempre aplica conceitos 
rigorosos e terminologia 
científica adequada; 
apresentando algumas 
dificuldades na seleção da 
informação relevante. 

Aplica conceitos poucos 
rigorosos e terminologia 
científica pouco adequada; nem 
sempre apresentando 
informação relevante. 

Não aplica conceitos rigorosos 
nem terminologia científica 
adequada; não apresenta a 
informação relevante de acordo 
com o tema proposto. 

Autonomia 

Realiza as tarefas de forma 
autónoma correspondendo 
totalmente aos objetivos 
propostos. 

Persiste na realização de 
tarefas, só recorrendo ao 
professor após tentar resolver 
por si. 

Recorre pontualmente ao 
professor para resolver 
dificuldades, apresentando 
alguma segurança. 

Recorre ao professor sempre 
que tem dificuldades, sem 
tentar resolver por si. 

Não persiste na realização das 
tarefas nem recorre ao professor. 

Colaboração 
Partilha voluntariamente os 
saberes, colaborando de forma 
ativa para a dinâmica do grupo.  

Partilha de forma, nem sempre 
voluntaria, os saberes, 
colaborando de forma ativa 
para a dinâmica do grupo. 

Partilha de forma, nem sempre 
voluntaria os saberes, nem 
sempre colaborando de forma 
ativa para a dinâmica do grupo. 

Não partilha saberes, 
colaborando de forma passiva 
para a dinâmica do grupo. 

Não partilha saberes, prejudicando 
a dinâmica de grupo. 
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Responsabilidade 

Contribui ativamente para a 
resolução das tarefas no prazo 
estabelecido; não apresenta 
indícios de plágio 

Contribuiu para a resolução das 
tarefas no prazo estabelecido; 
não apresenta indícios de plágio 

Nem sempre contribui para a 
resolução das tarefas no prazo 
estabelecido; não apresenta 
indícios de plágio 

Não contribui para a resolução 
das tarefas no prazo 
estabelecido; apresenta 
indícios de plágio 

Não contribui para a resolução das 
tarefas no prazo estabelecido; 
apresenta plágio. 

Estruturação 
Respeita totalmente as normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita a maioria das normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita algumas das normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita poucas normas de 
apresentação do produto 
proposto. 

Não respeita as normas de 
apresentação do produto 
proposto. 

Correção 

Apresenta informação 
estruturada, aplicando 
corretamente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação 
estruturada, aplicando 
parcialmente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação com 
inconsistências, aplicando 
parcialmente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação com 
inconsistências, aplicando 
erradamente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação com 
inconsistências, não aplicando a 
terminologia específica da 
disciplina.  

Destreza 
Manipula corretamente o 
material e domina as técnicas 
laboratoriais. 

Manipula corretamente o 
material mas nem sempre 
domina as técnicas 
laboratoriais. 

Manipula com pouca destreza o 
material e executa as técnicas 
laboratoriais com falhas. 

Não manipula corretamente o 
material nem domina as 
técnicas laboratoriais. 

Não manipula corretamente o 
material nem domina as técnicas 
laboratoriais, colocando-se a si e 
aos outros em risco. 

 
 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Relatório 
Experimental 

Desempenho na 
Atividade Laboratorial 

Apresentação 
Oral 

Trabalho Individual Apresentação Oral 
Apresentação 
Multimédia 

Avaliação do Produto 

Estruturação 
Correção 

Rigor 
Análise 

Responsabilidade 

Responsabilidade 
Destreza 

Autonomia 
Colaboração 

Estruturação 
Correção 

Rigor 
Expressividade 

Estruturação 
Autonomia 

Responsabilidade 
Rigor 

Estruturação 
Colaboração 

Responsabilidade 
Rigor 

Estruturação 
Responsabilidade 

Aplicação 
Rigor 

Estruturação 
Responsabilidade 

Correção 
Rigor 
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1.4. CIÊNCIAS FÍSICO QUIMICAS 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Aplicação 
Mobiliza todos os conteúdos 
científicos, com total correção. 

Mobiliza a maioria dos 
conteúdos científicos, podendo 
apresentar falhas pontuais. 

Mobiliza alguns conteúdos 
científicos, podendo apresentar 
falhas pontuais. 

Mobiliza poucos conteúdos 
científicos, apresentando erros 
factuais. 

Não mobiliza conteúdos 
científicos, ou fá-lo com 
contradições. 

Compreensão 
Compreende na totalidade 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende a maioria dos 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende parcialmente os 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende com dificuldade 
os documentos, enunciados e 
conceitos. 

Não compreende os documentos, 
enunciados e conceitos. 

Expressividade 
Evidencia clareza, fluência e 
ritmo, apresentando uma 
postura adequada ao contexto. 

Evidencia clareza, fluência e 
ritmo, apresentando algumas 
falhas na postura. 

Nem sempre evidencia clareza, 
fluência e ritmo, apresentando 
algumas falhas na postura. 

Evidencia pouca clareza, 
fluência e ritmo, apresentando 
uma postura pouco adequada 
ao contexto. 

Não evidencia clareza, fluência e 
ritmo, não apresentando uma 
postura adequada ao contexto. 

Análise 

Interpreta corretamente 
documentos, selecionando toda 
a informação relevante dos 
mesmos. 

Interpreta corretamente 
documentos, selecionando 
sobretudo informação 
relevante dos mesmos. 

Interpreta parcialmente 
documentos, selecionando 
informação nem sempre 
relevante dos mesmos. 

Interpreta parcialmente 
documentos, selecionando 
informação pouco relevante 
dos mesmos. 

Não interpreta documentos, não 
selecionando informação dos 
mesmos. 

Rigor 

Usa conceitos rigorosos e 
terminologia científica 
adequada; apresenta a 
informação relevante de acordo 
com o tema proposto. 

Aplica na maioria dos conceitos 
rigor e terminologia científica 
adequada; apresentando 
informação relevante de acordo 
com o tema proposto. 

Nem sempre aplica conceitos 
rigorosos e terminologia 
científica adequada; 
apresentando algumas 
dificuldades na seleção da 
informação relevante. 

Aplica conceitos poucos 
rigorosos e terminologia 
científica pouco adequada; nem 
sempre apresentando 
informação relevante. 

Não aplica conceitos rigorosos 
nem terminologia científica 
adequada; não apresenta a 
informação relevante de acordo 
com o tema proposto. 

Autonomia 

Realiza as tarefas de forma 
autónoma correspondendo 
totalmente aos objetivos 
propostos. 

Persiste na realização de 
tarefas, só recorrendo ao 
professor após tentar resolver 
por si. 

Recorre pontualmente ao 
professor para resolver 
dificuldades, apresentando 
alguma segurança. 

Recorre ao professor sempre 
que tem dificuldades, sem 
tentar resolver por si. 

Não persiste na realização das 
tarefas nem recorre ao professor. 

Colaboração 
Partilha voluntariamente os 
saberes, colaborando de forma 
ativa para a dinâmica do grupo.  

Partilha de forma, nem sempre 
voluntaria, os saberes, 
colaborando de forma ativa 
para a dinâmica do grupo. 

Partilha de forma, nem sempre 
voluntaria os saberes, nem 
sempre colaborando de forma 
ativa para a dinâmica do grupo. 

Não partilha saberes, 
colaborando de forma passiva 
para a dinâmica do grupo. 

Não partilha saberes, prejudicando 
a dinâmica de grupo. 
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Responsabilidade 

Contribui ativamente para a 
resolução das tarefas no prazo 
estabelecido; não apresenta 
indícios de plágio 

Contribuiu para a resolução das 
tarefas no prazo estabelecido; 
não apresenta indícios de plágio 

Nem sempre contribui para a 
resolução das tarefas no prazo 
estabelecido; não apresenta 
indícios de plágio 

Não contribui para a resolução 
das tarefas no prazo 
estabelecido; apresenta 
indícios de plágio 

Não contribui para a resolução das 
tarefas no prazo estabelecido; 
apresenta plágio. 

Estruturação 
Respeita totalmente as normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita a maioria das normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita algumas das normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita poucas normas de 
apresentação do produto 
proposto. 

Não respeita as normas de 
apresentação do produto 
proposto. 

Correção 

Apresenta informação 
estruturada, aplicando 
corretamente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação 
estruturada, aplicando 
parcialmente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação com 
inconsistências, aplicando 
parcialmente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação com 
inconsistências, aplicando 
erradamente a terminologia 
específica da disciplina.  

Apresenta informação com 
inconsistências, não aplicando a 
terminologia específica da 
disciplina.  

Destreza 
Manipula corretamente o 
material e domina as técnicas 
laboratoriais. 

Manipula corretamente o 
material, mas nem sempre 
domina as técnicas 
laboratoriais. 

Manipula com pouca destreza o 
material e executa as técnicas 
laboratoriais com falhas. 

Não manipula corretamente o 
material nem domina as 
técnicas laboratoriais. 

Não manipula corretamente o 
material nem domina as técnicas 
laboratoriais, colocando-se a si e 
aos outros em risco. 

 
 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Relatório 
Experimental 

Desempenho na 
Atividade Laboratorial 

Apresentação 
Oral 

Trabalho Individual Apresentação Oral 
Apresentação 
Multimédia 

Avaliação do Produto 

Estruturação 
Correção 

Rigor 
Análise 

Responsabilidade 

Responsabilidade 
Destreza 

Autonomia 
Colaboração 

Estruturação 
Correção 

Rigor 
Expressividade 

Estruturação 
Autonomia 

Responsabilidade 
Rigor 

Estruturação 
Colaboração 

Responsabilidade 
Rigor 

Estruturação 
Responsabilidade 

Aplicação 
Rigor 

Estruturação 
Responsabilidade 

Correção 
Rigor 
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1.5. CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (História, Geografia, Economia, Filosofia, Sociologia, Psicologia B) 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Adequação 

Ajusta de forma correta os 
conteúdos lecionados, 
apresentando informação 
relevante e completa. 

Ajusta de forma correta os 
conteúdos lecionados, 
apresentando alguma 
informação relevante. 

Ajusta de forma parcialmente 
correta os conteúdos 
lecionados, apresentando 
alguma informação relevante. 

Ajusta de forma parcialmente 
correta os conteúdos 
lecionados, apresentando 
informação com falhas. 

Não ajusta de forma correta os 
conteúdos lecionados, ou fá-lo 
com contradições. 

Apropriação 
Evidencia claramente o 
conhecimento, relacionando-o 
com coerência. 

Evidencia claramente o 
conhecimento, relacionando-o 
com algumas falhas ao nível da 
coerência. 

Evidencia parcialmente o 
conhecimento, relacionando-o 
com algumas falhas ao nível da 
coerência.  

Evidencia parcialmente o 
conhecimento, relacionando 
com falhas graves ao nível da 
coerência. 

Não evidencia o conhecimento, ou 
fá-lo com contradições. 

Compreensão 

Domina os conteúdos 
adquiridos, estabelecendo de 
forma completa relações entre 
eles. 

Domina os conteúdos 
adquiridos, estabelecendo 
algumas relações entre eles. 

Domina parcialmente os 
conteúdos adquiridos, 
estabelecendo algumas 
relações entre eles. 

Domina parcialmente os 
conteúdos adquiridos, 
estabelecendo relações com 
imprecisões entre eles. 

Não domina os conteúdos 
adquiridos. 

Rigor 

Emprega com precisão 
científica os conhecimentos, 
mobilizando-os de forma 
completa. 

Emprega com precisão 
científica os conhecimentos, 
mobilizando-os parcialmente. 

Emprega com falhas científicas 
os conhecimentos, 
mobilizando-os parcialmente. 

Emprega com falhas científicas 
os conhecimentos, 
mobilizando-os com erros 
graves. 

Não emprega cientificamente os 
conhecimentos, ou fá-lo com 
contradições. 

Análise 
Interpreta os documentos, 
selecionando informação 
relevante dos mesmos. 

Interpreta os documentos, 
selecionando alguma 
informação dos mesmos. 

Interpreta parcialmente os 
documentos, selecionando de 
modo incipiente informação 
dos mesmos. 

Interpreta parcialmente os 
documentos, selecionando de 
modo errado informação dos 
mesmos. 

Não interpreta os documentos, ou 
fá-lo com contradições. 

Aplicação 
Mobiliza todos os conteúdos 
científicos, com total correção. 

Mobiliza todos os conteúdos 
científicos, podendo apresentar 
falhas pontuais. 

Mobiliza alguns conteúdos 
científicos, podendo apresentar 
falhas pontuais. 

Mobiliza alguns conteúdos 
científicos, com erros factuais. 

Não mobiliza conteúdos 
científicos, ou fá-lo com 
contradições. 

Argumentação 
Assume uma perspetiva e 
argumenta-a de forma coerente 
e fundamentada. 

Assume uma perspetiva mas 
argumenta-a com algumas 
incoerências ou fundamentação 
parcial. 

Revela falhas na perspetiva 
apresentada e argumenta-a 
com algumas incoerências ou 
fundamentação parcial. 

Revela falhas na perspetiva 
apresentada, não 
argumentando ou 
fundamentando a mesma. 

Não apresenta uma perspetiva 
válida. 



 

 
  

17/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

Reflexão 
Compara e avalia criticamente, 
confrontando ideias de forma 
coerente e fundamentada. 

Compara e avalia criticamente, 
confrontando ideias com falhas 
pontuais. 

Compara e avalia com algumas 
inconsistências, confrontando 
ideias com falhas pontuais. 

Compara com algumas 
inconsistências, não avaliando o 
confronto de ideias. 

Não compara criticamente 
diferentes ideias. 

Correção 

Apresenta um discurso 
estruturado, aplicando 
corretamente a terminologia 
específica da disciplina. 

Apresenta um discurso 
estruturado, aplicando 
parcialmente a terminologia 
específica da disciplina. 

Apresenta um discurso com 
inconsistências, aplicando 
parcialmente a terminologia 
específica da disciplina. 

Apresenta um discurso com 
inconsistências, aplicando 
erradamente a terminologia 
específica da disciplina. 

Não apresenta um discurso 
estruturado. 

Criatividade 

Comunica de forma original, 
inovadora e apelativa, 
utilizando recursos 
diversificados. 

Evidencia três das 
características anteriores, 
apresentando falhas numa 
delas. 

Evidencia duas das 
características anteriores, 
apresentando falhas noutras 
duas. 

Evidencia uma das 
características anteriores, 
apresentando falhas em três. 

Não evidencia qualquer uma das 
características exigidas. 

Expressividade 
Evidencia clareza, fluência e 
ritmo, apresentando uma 
postura adequada ao contexto. 

Evidencia três das 
características anteriores, 
apresentando falhas numa 
delas. 

Evidencia duas das 
características anteriores, 
apresentando falhas noutras 
duas. 

Evidencia uma das 
características anteriores, 
apresentando falhas em três. 

Não evidencia qualquer uma das 
características exigidas. 

Participação 
Intervém de forma espontânea, 
regular, pertinente e rigorosa. 

Intervém com alguma 
regularidade, de forma 
espontânea, pertinente e 
rigorosa. 

Intervém de forma pertinente e 
rigorosa, quando solicitado. 

Intervém de forma pontual, 
pouco pertinente e rigorosa. 

Não evidencia qualquer uma das 
características exigidas. 

 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ensaio filosófico Análise documental Relatório Apresentação Oral Apresentação Multimédia Pesquisa Trabalho de grupo 

Análise 
Argumentação 

Reflexão 
Correção 

Compreensão 
Análise 
Rigor 

Correção 
Expressividade 

Apropriação 
Rigor 

Aplicação 
Correção 

Adequação 
Reflexão 

Criatividade 
Expressividade 

Rigor 
Aplicação 
Correção 

Criatividade 

Compreensão 
Análise 

Aplicação 
Correção 

Apropriação 
Análise 

Reflexão 
Criatividade 
Participação 
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1.6. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (Inglês 1.º e 2.º CEB, Espanhol e Francês 3.º CEB e Secundário iniciação) 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Adequação 

Respeita o tipo de texto 
solicitado e cumpre as 
intenções comunicativas 
previstas (expor, descrever, 
narrar, emitir opinião, entre 
outras). 

Respeita o tipo de texto 
solicitado e cumpre quase 
sempre as intenções 
comunicativas previstas. 

Respeita parcialmente o tipo de 
texto solicitado e cumpre, em 
parte, as intenções 
comunicativas previstas. 

Respeita apenas o tipo de texto 
solicitado ou cumpre apenas as 
intenções comunicativas 
previstas. 

Não respeita o tipo de texto 
solicitado e não cumpre as 
intenções comunicativas previstas. 

Controlo Vocabular 

Utiliza vocabulário: 
− diversificado; 
− adequado ao contexto e ao 
destinatário. 

Utiliza vocabulário: 
− pertinente, mas pouco 
diversificado; 
− adequado ao contexto e ao 
destinatário. 

Utiliza vocabulário: 
− básico, mas geralmente 
adequado; 
− por vezes desadequado ao 
contexto e ao destinatário. 

Utiliza vocabulário restrito e 
repetitivo. 

Utiliza vocabulário: 
− limitado; 
− na generalidade, desadequado. 

Compreensão Escrita 
Identifica informação relevante 
em diferentes tipologias de 
texto. 

Identifica, razoavelmente, a 
informação de diferentes 
tipologias de texto. 

Identifica com alguma 
dificuldade informação que lhe 
permite compreender 
diferentes tipologias de texto. 

Identifica com muita 
dificuldade informação que lhe 
permite compreender 
diferentes tipologias de texto. 

Não identifica a informação 
relevante para a compreensão do 
texto.  

Compreensão Oral 

Identifica o objetivo de 
diferentes enunciados 
comunicativos (verbais e não 
verbais). 

Identifica o objetivo de 
diferentes enunciados 
comunicativos sem grandes 
dificuldades (verbais e não 
verbais). 

Revela dificuldade em 
identificar diferentes 
enunciados comunicativos 
(verbais e não verbais). 

Revela dificuldade em 
identificar diferentes 
enunciados comunicativos 
(verbais e não verbais). 

Não identifica os diferentes 
enunciados comunicativos (verbais 
e não verbais). 

Coerência e Coesão 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma coerente.  
Utiliza, com eficácia, 
mecanismos de coesão textual. 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma quase sempre 
coerente. 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma nem sempre 
coerente. 
Utiliza, com alguma eficácia, 
mecanismos de coesão textual. 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma pouco 
organizada, com muitas 
repetições.  
Utiliza, sem eficácia, alguns 
mecanismos de coesão textual. 

Não estrutura o texto de forma 
coerente e não utiliza mecanismos 
de coesão textual.  

Desenvolvimento 
Temático escrito 

Redige um texto, respeitando o 
tema proposto. Redige um texto, respeitando o 

tema proposto.  
Redige um texto, respeitando o 
tema proposto.  

Redige um texto, respeitando 
parcialmente o tema proposto.  

Redige um texto com muita 
dificuldade, não respeitando o 
tema proposto e apresentado 
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Apresenta informação sobre 
todos os aspetos solicitados. 

Apresenta informação sobre a 
maioria dos aspetos 
solicitados.  

Apresenta informação sobre a 
maioria dos aspetos 
solicitados.  

Apresenta informação sobre 
alguns dos aspetos solicitados.  

poucos ou nenhuns aspetos 
solicitados.   

Desenvolvimento 
Temático e Coesão 

oral  

Apresenta informação 
relevante e de forma clara. 
Constrói sequências de ideias 
com coerência. 
Recorre a mecanismos de 
coesão eficazes. 

Apresenta informação quase 
sempre relevante e de forma 
quase sempre clara. 
Constrói sequências de ideias 
com relativa coerência. 
Recorre a mecanismos de 
coesão quase sempre eficazes. 

Apresenta informação nem 
sempre relevante e nem 
sempre clara. 
Constrói sequências lineares de 
informação. 
Recorre, com alguma eficácia, a 
mecanismos de coesão. 

Apresenta informação pouco 
relevante e pouca clara. 
Constrói frases isoladas. 
Recorre a mecanismos de 
coesão muito pouco eficazes. 

Não apresenta informação 
relevante. 

Correção escrita 
 
 
 
 
 

Correção oral  

Redige um texto, apresentando 
um repertório variado de 
recursos linguísticos 
elementares, sem incorreções 
ou com incorreções ocasionais, 
em quaisquer dos aspetos 
seguintes: 
 - domínio das estruturas e das 
formas gramaticais simples; 
 - adequação da pontuação e 
precisão da ortografia;  
-adequação ao contexto e ao(s) 
destinatário(s). 
 
Revela: 
- correção gramatical na 
utilização de estruturas 
elementares, podendo cometer 
alguns erros; 
- controlo e adequação 
vocabulares; 
- pronúncia clara. 

Redige um texto, apresentando 
alguma variedade de recursos 
linguísticos, com algumas 
incorreções não impeditivas da 
compreensão em quaisquer dos 
aspetos referidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revela:  
− razoável domínio de 
estruturas gramaticais simples;  
− diversidade e adequação 
vocabulares razoáveis; 
− pronúncia geralmente clara. 
 
 

Redige um texto, podendo 
apresentar um repertório 
limitado de recursos linguísticos 
elementares, com algumas 
incorreções não impeditivas da 
compreensão, em quaisquer 
dos aspetos referidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Revela: 
- pouca correção gramatical na 
utilização de estruturas 
elementares, cometendo erros 
frequentes; 
- pouco controlo e adequação 
vocabulares; 
- pronúncia suficientemente 
clara. 

Redige um texto, podendo 
apresentar um repertório muito 
limitado de recursos linguísticos 
elementares, com muitas 
incorreções, por vezes 
impeditivas da compreensão, 
em quaisquer dos aspetos 
referidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revela:  
− pouca correção gramatical  
na utilização de estruturas  
simples, cometendo erros 
muito  
frequentes; 
− muito pouco controlo e  
adequação vocabulares,  
exigindo esforço de  
compreensão; 
− pronúncia pouco clara. 

Redige um texto com muitas 
incorreções, por vezes impeditivas 
da compreensão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comete erros linguísticos que 
comprometem globalmente a 
compreensão da mensagem. 
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Âmbito  

Expressa-se com: 
- um repertório relativamente 
alargado de padrões frásicos 
elementares; 
- expressões memorizadas; 
- eventuais repetições. 

Expressa-se com: 
− um repertório suficiente de 
padrões frásicos; 
− expressões memorizadas; 
− algumas repetições. 

Expressa-se com: 
- um repertório limitado de 
padrões frásicos elementares; 
- expressões memorizadas e 
simples; 
- repetições frequentes. 

Expressa-se com: 
- um repertório muito limitado 
de palavras; 
- expressões memorizadas e 
muito simples; 
- repetições muito frequentes. 

Expressa-se com muitas 
dificuldades e tem um discurso 
muito limitado, repetitivo e de 
difícil compreensão. 

Fluência 

Comunica com: 
- à vontade; 
- pausas pouco frequentes para 
planear e reformular. 

Comunica com: 
- alguma à vontade; 
- pausas pouco frequentes para 
planear e reformular. 

Comunica com: 
- suficiente à vontade; 
- pausas, hesitações e 
reformulações frequentes. 

Comunica com: 
- pouco à vontade; 
- pausas, hesitações e 
reformulações muito 
frequentes. 

Comunica com: 
− muito pouca à vontade,  
que, por vezes, impede a  
compreensão; 
− pausas e hesitações  
frequentes para planificar/ 
reformular o discurso 

Interação 

Interage, com facilidade, no 
âmbito de tarefas simples que 
requerem a troca direta de 
informações sobre assuntos 
que lhe são familiares. 
Intervém de forma apropriada. 

Interage, com alguma 
facilidade, no âmbito de tarefas 
simples que requerem a troca 
direta de informações sobre 
assuntos que lhe são familiares. 
Intervém quase sempre de 
forma apropriada. 

Interage, com pouca facilidade, 
no âmbito de tarefas simples 
que requerem a troca direta de 
informações sobre assuntos 
que lhe são familiares. 
Intervém de forma geralmente 
apropriada. 

Interage, com muito pouca 
facilidade, no âmbito de tarefas 
simples que requerem a troca 
direta de informações dobre 
assuntos que lhe são familiares. 
Intervém, mas revela 
dificuldade em manter o 
diálogo. 

Interage com muita dificuldade e 
de forma  
muito pouco eficaz. 
• Intervém, mas revela  
dificuldade em  
manter um diálogo de  
forma autónoma. 
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1.7. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (Inglês 3.º CEB e Ensino Secundário, Espanhol Secundário continuação) 
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES | INGLÊS 3º CEB e SEC | ESPANHOL SEC Continuação 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Adequação 

Respeita o tipo de texto 
solicitado e cumpre as 
intenções comunicativas 
previstas (expor, descrever, 
narrar, emitir opinião, entre 
outras).  

Respeita o tipo de texto 
solicitado e cumpre, em parte, 
as intenções comunicativas 
previstas.  

Respeita parcialmente o tipo de 
texto solicitado e cumpre, em 
parte, as intenções 
comunicativas previstas.  

Respeita apenas o tipo de texto 
solicitado ou cumpre apenas as 
intenções comunicativas 
previstas.  

Não respeita o tipo de texto 
solicitado e não cumpre as 
intenções comunicativas previstas. 

Controlo Vocabular 

Utiliza vocabulário: 
− diversificado; 
− adequado ao contexto e ao 
destinatário. 

Utiliza vocabulário: 
− pertinente, mas pouco 
diversificado; 
− adequado ao contexto e ao 
destinatário. 

Utiliza vocabulário: 
− básico, mas geralmente 
adequado; 
− por vezes desadequado ao 
contexto e ao destinatário. 

Utiliza vocabulário: 
− limitado; 
− na generalidade, 
desadequado. 

Utiliza vocabulário: 
− muito limitado; 
− e quase sempre desadequado. 

Compreensão escrita 
Identifica, sem dificuldade, a 
informação de diferentes 
tipologias de texto. 

Identifica, razoavelmente, a 
informação de diferentes 
tipologias de texto. 
 

Identifica, com alguma 
dificuldade, a informação de 
diferentes tipologias de texto. 

Identifica, com dificuldade, a 
informação de diferentes 
tipologias de texto. 

Não identifica a informação 
relevante para a compreensão do 
texto.  

Compreensão oral  
Identifica, sem dificuldade, a 
informação de diferentes 
enunciados comunicativos. 

Identifica, razoavelmente, a 
informação de diferentes 
enunciados comunicativos. 

Identifica, com alguma 
dificuldade, a informação de 
diferentes enunciados 
comunicativos. 

Identifica, com dificuldade, a 
informação de diferentes 
enunciados comunicativos. 

Identifica, com muita dificuldade, a 
informação de diferentes 
enunciados comunicativos. 

Coerência e Coesão 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma coerente.  
Utiliza, com eficácia, 
mecanismos de coesão textual: 
conectores variados e de uso 
menos corrente; parágrafos 
bem organizados. 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma coerente, 
podendo apresentar 
pontualmente pequenas 
imprecisões. −Utiliza, com 
alguma eficácia, mecanismos de 
coesão textual: conectores 
variados e de uso corrente 
nominais ou pronominais; 
parágrafos razoavelmente 
organizados. 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma nem sempre 
coerente.  
Utiliza, embora nem sempre 
com eficácia, mecanismos de 
coesão textual: conectores 
pouco variados, simples, mas 
adequados; parágrafos 
razoavelmente organizados. 

Estrutura o texto, articulando as 
ideias de forma pouco 
coerente. Utiliza, embora o faça 
sistematicamente com pouca 
eficácia, mecanismos de coesão 
textual: conectores pouco 
variados, simples e nem sempre 
adequados; parágrafos mal-
organizados ou inexistência de 
parágrafos. 

Não estrutura o texto de forma 
coerente e não utiliza mecanismos 
de coesão textual.  
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Desenvolvimento 
Temático escrito 

Redige um texto, respeitando o 
tema proposto.  
Apresenta informação sobre 
todos os aspetos solicitados.   

Redige um texto, respeitando o 
tema proposto.  
Apresenta informação sobre a 
maioria dos aspetos 
solicitados.  

Redige um texto, respeitando 
parcialmente o tema proposto.  
Apresenta informação sobre 
alguns dos aspetos solicitados.  

Redige um texto, respeitando 
parcialmente o tema proposto.  
Não apresenta informação 
sobre os aspetos solicitados.  

Não apresenta informação 
relevante.  

Desenvolvimento 
Temático e Coesão 

oral 

Apresenta:  
− informação relevante;  
− discurso claro e coerente.  
Recorre a elementos de ligação 
do discurso (conetores). 

Apresenta:  
− informação geralmente 
relevante;  
− discurso frequentemente 
claro, com eventuais 
incoerências.  
Recorre a elementos de ligação 
do discurso (conetores) no geral 
eficazes. 

Apresenta:  
− informação nem sempre 
relevante; 
− discurso pouco claro.  
Recorre a elementos de ligação 
do discurso (conetores) pouco 
eficazes. 

Apresenta:  
− informação pouco relevante;  
− ideias isoladas.  
Recorre a elementos de ligação 
do discurso (conetores) muito 
pouco eficazes. 

Não apresenta informação 
relevante, utiliza palavras isoladas 
e não utiliza mecanismos de 
coesão textual. 

Correção escrita 

Redige um texto, apresentando 
variedade de recursos 
linguísticos, sem incorreções, 
ou com incorreções ocasionais, 
em quaisquer dos aspetos 
seguintes:  
−domínio das estruturas e das 
formas gramaticais; 
−adequação da pontuação e 
precisão da ortografia;  
−adequação ao contexto e ao(s) 
destinatário(s). 

Redige um texto, apresentando 
alguma variedade de recursos 
linguísticos, com algumas 
incorreções não impeditivas da 
compreensão em quaisquer dos 
aspetos seguintes:  
−domínio das estruturas e das 
formas gramaticais;  
−adequação da pontuação e 
precisão da ortografia;  
−adequação ao contexto e ao(s) 
destinatário(s). 

Redige um texto, apresentando 
pouca variedade de recursos 
linguísticos, com incorreções 
sistemáticas não impeditivas da 
compreensão em quaisquer dos 
aspetos seguintes: 
−domínio das estruturas e das 
formas gramaticais;  
−adequação da pontuação e 
precisão da ortografia;  
−adequação ao contexto e ao(s) 
destinatário(s). 

Redige um texto, apresentando 
recursos linguísticos limitados, 
com incorreções impeditivas da 
compreensão em quaisquer dos 
aspetos seguintes:  
−domínio das estruturas e das 
formas gramaticais;  
−adequação da pontuação e 
precisão da ortografia;  
−adequação ao contexto e ao(s) 
destinatário(s). 

Redige um texto com muitas 
incorreções, por vezes impeditivas 
da compreensão.  

Correção oral 

Revela:  
− bom domínio de estruturas 
gramaticais simples, podendo 
usar estruturas complexas com 
algumas imprecisões;  
− diversidade e adequação 
vocabulares; 
− pronúncia clara. 

Revela:  
− razoável domínio de 
estruturas gramaticais simples;  
− diversidade e adequação 
vocabulares razoáveis; 
− pronúncia geralmente clara. 

Revela:  
− domínio elementar de 
estruturas gramaticais simples, 
podendo cometer alguns erros;  
− diversidade e adequação 
vocabulares básicas; 
− pronúncia, por vezes, pouco 
clara. 

Revela:  
− domínio limitado de 
estruturas gramaticais simples, 
cometendo erros frequentes;  
− diversidade e adequação 
vocabulares limitados; 
− com pronúncia pouco clara, 
exigindo esforço de 
compreensão. 

Comete erros linguísticos que 
comprometem globalmente a 
compreensão da mensagem. 

Âmbito  
Expressa-se com:  
− um repertório alargado de 
padrões frásicos;  

Expressa-se com:  
− um repertório suficiente de 
padrões frásicos;  

Expressa-se com:  
− um repertório elementar de 
padrões frásicos; 

Expressa-se com:  
Expressa-se com muitas 
dificuldades e tem um discurso 



 

 
  

23/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

− formulações variadas;  
− poucas repetições. 

− algumas dificuldades de 
formulação, que consegue 
resolver;  
− algumas repetições. 

− dificuldades de formulação, 
que nem sempre consegue 
resolver;  
− repetições frequentes 

− um repertório limitado de 
padrões frásicos, recorrendo a 
frases memorizadas;  
− dificuldades de formulação, 
que não consegue resolver;  
− repetições sistemáticas. 

muito limitado, repetitivo e de 
difícil compreensão. 

Fluência  

Comunica com:  
− expressividade;  
− espontaneidade/ facilidade;  
− pausas pontuais, imprimindo 
um ritmo adequado. 

Comunica com:  
− alguma expressividade;  
−alguma facilidade;  
− algumas pausas, imprimindo 
um ritmo razoável. 

Comunica com:  
− pouca expressividade;  
−pouca facilidade;  
− pausas e hesitações, 
imprimindo um ritmo pouco 
adequado. 

Comunica:  
− sem expressividade;  
− com muito pouca facilidade, 
que, por vezes, impede a 
compreensão;  
− com pausas e hesitações 
frequentes, imprimindo um 
ritmo desadequado. 

Comunica com: 
− sem expressividade e com muita 
facilidade, o que impede a  
compreensão; 
− pausas e hesitações  
frequentes para planificar/ 
reformular o discurso 

Interação 

Inicia, mantém e conclui o seu 
discurso de forma muito eficaz.  
Intervém de forma apropriada, 
sem ajuda do(s) 
interlocutor(es). 

Inicia, mantém e conclui o seu 
discurso de forma razoável.  
Intervém de forma geralmente 
apropriada, sem ajuda do(s) 
interlocutor(es). 

Inicia, mantém e conclui o seu 
discurso de forma pouco eficaz. 
Intervém de forma geralmente 
apropriada, mas com ajuda 
do(s) interlocutor(es) 

Inicia, mantém e conclui o seu 
discurso de forma muito pouco 
eficaz. Intervém, mas revela 
dificuldade em manter um 
discurso de forma autónoma. 

Interage com muita dificuldade e 
de forma  
muito pouco eficaz. 
 Intervém, mas revela  
dificuldade em  
manter um diálogo de  
forma autónoma. 

 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PORTEFÓLIO 
PROCESSO DE 

TRABALHO EM GRUPO 
ATITUDES INDIVIDUAIS 

DENTRO DO GRUPO 
PRODUTO FINAL DO 

TRABALHO DE GRUPO 
LISTA DE VERIFICAÇÃO 
(EXPRESSÃO ESCRITA) 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
(EXPRESSÃO ORAL) 

Completude 
Organização 

Reflexão 
Aperfeiçoamento 

Cooperação 
Negociação 
Autonomia 

Responsabilidade 

Participação 
Autonomia 

Responsabilidade 
Relacionamento 

Pertinência 
Organização 

Correção 
Competência Digital 

Adequação 
Controlo vocabular 
Coerência e Coesão 
Desenvolvimento 

Temático  
Correção 

Compreensão oral 
Âmbito 

Desenvolvimento 
Temático e Coerência 

Fluência  
Interação 
Correção 
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1.8. EXPRESSÕES (Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical, Educação Física, Geometria Descritiva, TIC, Materiais 
e Tecnologias, Complemento à Educação Artística, +Desporto, Oficina de Artes e Espetáculo) 

 

CRITÉRIOS E DESCRITORES |Expressões (EV/ET/EM/CEA/OAE/EF/MT/GD/+Desp./TIC) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Apropriação 

Conhece e compreende os 
conteúdos curriculares 
necessários à resolução da 
tarefa. 

Conhece e compreende a 
maioria dos conteúdos 
curriculares necessários à 
resolução da tarefa. 

Conhece e compreende alguns 
dos conteúdos curriculares 
necessários à resolução da 
tarefa. 

Conhece e compreende poucos 
conteúdos curriculares 
necessários à resolução da 
tarefa. 

Não apresenta conhecimento ou 
compreensão acerca dos 
conteúdos curriculares necessários 
à resolução da tarefa. 

Análise 

Interpreta os 
documentos/indicações, 
selecionando informação 
relevante dos mesmos. 

Interpreta os 
documentos/indicações, 
selecionando alguma 
informação dos mesmos. 

Interpreta parcialmente os 
documentos/indicações, 
selecionando de modo 
incipiente informação dos 
mesmos. 

Interpreta parcialmente os 
documentos/indicações, 
selecionando de modo errado 
informação dos mesmos. 

Interpreta parcialmente os 
documentos/indicações, não 
selecionando informação dos 
mesmos. 

Compreensão 
Compreende na totalidade 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende a maioria dos 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende parcialmente os 
documentos, enunciados e 
conceitos. 

Compreende com dificuldade 
os documentos, enunciados e 
conceitos. 

Não compreende os documentos, 
enunciados e conceitos. 

Completude 
Apresenta todos os tópicos 
solicitados. 

Apresenta muitos dos tópicos 
solicitados. 

Apresenta algum/alguns dos 
tópicos solicitados. 

Apresenta poucos dos tópicos 
solicitados. 

Não apresenta   qualquer   dos   
tópicos 
Solicitados. 

Reflexão 
Compara e avalia criticamente, 
confrontando ideias de forma 
coerente e fundamentada. 

Compara e avalia criticamente, 
confrontando ideias com falhas 
pontuais. 

Compara e avalia com algumas 
inconsistências, confrontando 
ideias com falhas pontuais. 

Compara com algumas 
inconsistências, não avaliando o 
confronto de ideias. 

Não compara criticamente 
diferentes ideias. 

Composição 

Domina os princípios e 
estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, 
espacial e dinâmica e a sua 
articulação operativa, na 
representação e expressão 
gráfica / plástica / digital. 

Domina alguns dos princípios e 
estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, 
espacial e dinâmica e a sua 
articulação operativa, na 
representação e expressão 
gráfica / plástica / digital. 

Aplica princípios e estratégias 
de composição e estruturação 
formal, cromática, espacial e 
dinâmica e a sua articulação 
operativa, na representação e 
expressão, nem sempre 
adequadamente e reformula 
erros com base nas orientações 
do professor. 

Aplica poucos princípios e 
estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, 
espacial e dinâmica e a sua 
articulação operativa, na 
representação e expressão, 
nem sempre adequadamente e 
reformula erros com base nas 
orientações do professor. 

Não aplica adequadamente 
princípios e estratégias de 
composição e estruturação formal, 
cromática, espacial e dinâmica e 
não reformula erros com base nas 
orientações do professor. 
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Estruturação 
Respeita totalmente das 
normas de apresentação do 
produto proposto. 

Respeita a maioria das normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita algumas das normas 
de apresentação do produto 
proposto. 

Respeita poucas normas de 
apresentação do produto 
proposto. 

Não respeita totalmente das 
normas de apresentação do 
produto proposto. 

Sistematização 
 

Aplica sequencialmente as 
diferentes etapas da resolução 
do exercício/problema. 

Revela algumas falhas na 
aplicação das etapas da 
resolução do 
exercício/problema. 

Revela falhas na aplicação das 
etapas da resolução do 
exercício/problema. 

Revela bastantes falhas na 
aplicação das etapas da 
resolução do 
exercício/problema. 

Não aplica as diferentes etapas na 
resolução do exercício/problema. 

Rigor 

Emprega com precisão os 
conhecimentos científicos e/ou 
técnicos, mobilizando-os de 
forma completa. 

Emprega com precisão 
científica os conhecimentos 
científicos e/ou técnicos, 
mobilizando-os parcialmente. 

Emprega com falhas científicas 
os conhecimentos científicos 
e/ou técnicos, mobilizando-os 
parcialmente. 

Emprega com falhas científicas 
os conhecimentos científicos 
e/ou técnicos, mobilizando-os 
com erros graves. 

Não emprega cientificamente os 
conhecimentos científicos e/ou 
técnicos, ou fá-lo com 
contradições. 

Aplicação 
Mobiliza todos os conteúdos 
científicos e/ou técnicos, com 
total correção. 

Mobiliza todos os conteúdos 
científicos e/ou técnicos, 
podendo apresentar falhas 
pontuais. 

Mobiliza alguns conteúdos 
científicos e/ou técnicos, 
podendo apresentar falhas 
pontuais. 

Mobiliza alguns conteúdos 
científicos, e/ou técnicos com 
erros factuais. 

Não mobiliza conteúdos científicos 
e/ou técnicos, ou fá-lo com 
contradições. 

Organização 
Estrutura toda a informação de 
forma coerente. 

Estrutura a maioria da 
informação de forma coerente. 

Estrutura alguma informação 
de forma coerente. 

Estrutura pouca informação e 
de forma incoerente. 

Não estrutura a informação. 

Pertinência 

Apresenta informação 
relevante para o 
esclarecimento do tema/ 
assunto. 
Assegura a progressão da 
informação. 

Apresenta bastante informação 
para o esclarecimento do tema/ 
assunto. 
Assegura a evolução da 
informação. 

Apresenta informação, mas não 
esgota o esclarecimento do 
tema/ assunto. 
A informação não aparece de 
forma progressiva. 

Apresenta com dificuldade  
alguma informação  para o 
esclarecimento do tema/ 
assunto. 
Assegura com dificuldade a 
progressão da informação. 

Não apresenta informação 
necessária ao  esclarecimento do 
tema/ assunto. 
Não assegura a progressão da 
informação. 

Criatividade 
Realiza formulações gráficas e 
transformações com grande 
capacidade criativa e inventiva. 

Realiza formulações gráficas e 
transformações com 
capacidade criativa e inventiva. 

Apresenta criações   e   
transformações   com alguma 
capacidade criativa e inventiva. 

Apresenta criações   e   
transformações   com pouca 
capacidade criativa e inventiva. 

Não realiza formulações gráficas 
com capacidade inventiva. 

Domínio (de 
materiais e técnicas) 

Domina de forma correta os 
diferentes meios atuantes, 
integrando o conhecimento da 
sua natureza específica, com a 
compreensão das suas 
diferentes utilidades e 
adequações. 

Domina os diferentes meios 
atuantes, integrando o 
conhecimento da sua natureza 
específica, com a compreensão 
das suas diferentes utilidades e 
adequações. 

Aplica com alguma dificuldade 
os diferentes meios atuantes e 
nem sempre integrando o 
conhecimento da sua natureza 
específica, com a compreensão 
das suas diferentes utilidades e 
adequações. 

Aplica com dificuldade os 
diferentes meios atuantes e 
nem sempre integrando o 
conhecimento da sua natureza 
específica, com a compreensão 
das suas diferentes utilidades e 
adequações. 
 

Aplica com grandes 
dificuldades os diferentes 
meios atuantes, não integrando 
o conhecimento da sua 
natureza específica, com a 

compreensão das suas diferentes 
utilidades e adequações. 

Correção 
Apresenta um discurso 
estruturado, aplicando 

Apresenta um discurso 
estruturado, aplicando 

Apresenta um discurso com 
inconsistências, aplicando 

Apresenta um discurso com 
inconsistências, aplicando 

Apresenta um discurso com 
inconsistências, não aplicando a 
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corretamente a terminologia 
específica da disciplina. 

parcialmente a terminologia 
específica da disciplina. 

parcialmente a terminologia 
específica da disciplina. 

erradamente a terminologia 
específica da disciplina. 

terminologia específica da 
disciplina. 

Correção técnica 

Realiza com oportunidade e 
correção as ações técnico-
táticas em todas as funções, 
conforme cada fase do jogo. 

Realiza com oportunidade e 
correção a maioria das ações 
técnico-táticas em todas as 
funções, conforme cada fase do 
jogo. 

Realiza com oportunidade e 
correção as ações técnico-
táticas elementares numa 
função específica, conforme 
cada fase do jogo. 

Realiza com dificuldade e pouca 
correção as ações técnico-
táticas elementares numa 
função específica, conforme 
cada fase do jogo. 

Não realiza ações técnico-táticas. 

Destreza 
Introduz novidade de forma 
correta na interpretação/ 
improvisação 

Apresenta novidade de forma 
correta na interpretação/ 
improvisação 

Manifesta alguma novidade de 
forma correta na interpretação/ 
improvisação 

Manifesta com dificuldade de 
forma correta na interpretação/ 
improvisação 

Não manifesta qualquer novidade 
de forma correta na interpretação/ 
improvisação 

Consistência 

Executa sempre os 
gestos/conteúdos de acordo 
com respetivo modelo técnico, 
mostrando sempre um padrão 
uniforme de correta execução. 

Executa frequentemente os 
gestos/conteúdos de acordo 
com respetivo modelo técnico, 
mostrando quase sempre um 
padrão uniforme de correta 
execução. 

Executa por vezes os 
gestos/conteúdos de acordo 
com respetivo modelo técnico, 
mostrando por vezes um 
padrão uniforme de correta 
execução. 

Executa raramente os 
gestos/conteúdos de acordo 
com respetivo modelo técnico, 
mostrando raramente um 
padrão uniforme de correta 
execução. 

Não Executa os gestos/conteúdos 
de acordo com respetivo modelo 
técnico, nem mostra um padrão 
uniforme de correta execução. 

Apresentação/ 
Grafismo 

 
Utiliza gráficos/grafismo/layout 
claros e pertinentes para a 
compreensão da mensagem. 
O formato/ferramenta digital 
utilizado para a apresentação 
da informação facilita a 
compreensão. 

Utiliza gráficos/grafismo/layout 
funcionais para a compreensão 
da mensagem. 
O formato/ferramenta digital 
utilizado para a apresentação 
da informação permite a 
compreensão. 

Os gráficos/ grafismo/ layout 
utilizados apresentam a 
informação, mas são pouco 
claros, dificultando a 
compreensão. 

Os gráficos/grafismo/layout/ 
formato/ ferramenta digital 
utilizados não são os mais 
adequados para a compreensão 
da informação. 

Os gráficos/grafismo/layout/ 
formato/ ferramenta digital 
utilizados não são de todo 
adequados para a compreensão da 
informação. 

Referenciação 
Respeita os direitos de autor e 
cita de forma correta e 
funcional as fontes. 

Respeita os direitos de autor e 
cita corretamente as fontes. 

Identifica o autor/fontes, mas 
apresenta falhas técnicas na 
referenciação. 

Nem sempre identifica o 
autor/fontes e apresenta falhas 
técnicas na referenciação. 

Não identifica o autor/fontes nem 
faz as 
devidas referências. 

Cooperação 

Contribui para alcançar o 
objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. 
Cumpre as regras de segurança 
e colabora na preparação, 
preservação e arrumação do 
material. 

Contribui quase sempre para 
alcançar o objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. 
Cumpre regularmente as regras 
de segurança e colabora na 
preparação, preservação e 
arrumação do material. 

Contribui por vezes para 
alcançar o objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. 
Nem sempre cumpre as regras 
de seguranças e de preservação 
do material, nem colabora na 
sua preparação e arrumação. 

Contribui poucas vezes para 
alcançar o objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. 
Cumpre poucas vezes as regras 
de seguranças e de preservação 
do material e não colabora na 
sua preparação e arrumação. 

Não contribui para alcançar o 
objetivo do exercício. Não cumpre 
as regras de segurança, nem 
colabora na preparação, 
arrumação e preservação do 
material. 

Adequação  
Exprime-se com fluência e 
ritmo, dicção/pronúncia 
adequadas ao contexto. 

Exprime-se com fluência e 
ritmo, mas utiliza um tom de 
voz nem sempre audível. 

Exprime-se com diversas falhas 
na fluência, ritmo e dicção. 

Tem uma dicção inaudível ou não 
clara. 
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Exprime-se com fluência e 
ritmo, dicção/pronúncia clara e 
audível. 
Assume uma atitude corporal e 
gestual adequada que permite 
captar a atenção do seu 
interlocutor. 

Assume uma atitude corporal e 
gestual que permite captar a 
atenção do seu interlocutor. 

Apresenta falhas pontuais na 
atitude corporal e gestual. 

A atitude corporal e gestual não 
é a mais adequada. 

A atitude corporal e gestual é 
desadequada. 

Aplicação (das regras 
de jogo) 

Aplica as regras não só como 
jogador, mas também como 
árbitro. Compreende e aceita as 
decisões do árbitro. 

Aplica frequentemente as 
regras não só como jogador, 
mas também como árbitro. 
Compreende e aceita as 
decisões do árbitro. 

Aplica as regras como jogador. 
Aceita as decisões do árbitro. 

Nem sempre aplica as regras, 
nem como jogador, nem como 
árbitro. Por vezes não aceita as 
decisões do árbitro. 

Não aplica as regras, nem como 
jogador, nem como árbitro. Não 
aceita as decisões do árbitro. 

Ritmo 
Mantém o ritmo bastante 
adequado de execução ao longo 
de toda a coreografia. 

Mantém o ritmo adequado de 
execução ao longo de toda a 
coreografia. 

Apresenta oscilações no ritmo 
de execução, nomeadamente 
na passagem entre elementos 
gímnicos/passos/conteúdos 
solicitados. 

Apresenta bastantes 
dificuldades na execução 
rítmica nas coreografias. 

Executa a coreografia sem 
encadeamento e sem cadência 
entre os diferentes elementos. 

 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (EV, ET, GD A, MT, CEA) 

Trabalho de Projeto 
Dossiê/ Caderno de Registo/ 

Portefólio 
Bloco de Desenho 

Trabalho de pesquisa (Avaliação de 
produto) 

Pertinência 
Organização 

Domínio (de materiais e técnicas) 
Criatividade 

Rigor 
Apropriação 

Análise 
Compreensão 

reflexão 

Completude 
Correção 

Organização 
Reflexão 

Rigor 
Criatividade 

Domínio (de materiais e técnicas) 
Composição 

Análise 
Criatividade 

Rigor 

Estruturação 
Completude 

Reflexão 
Rigor 

Análise 

  



 

 
  

28/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (EF) 

Desportos Coletivos Desportos Individuais 

Correção técnica 
Rigor 

Destreza 
Consistência 
Cooperação 
Adequação 

Aplicação (das regras de jogo) 

Correção técnica 
Rigor 

Destreza 
Consistência 
Cooperação 
Adequação 

Aplicação das regras 
Ritmo 

 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (EM) 

Execução vocal/ instrumental 

Apropriação  
Destreza 

Rigor  
Criatividade 
Cooperação 
Adequação 
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TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Oficina de Artes e Espetáculo) 

Coreografia Dramatização/ Simulação Execução Vocal / Instrumental 

Cooperação 
Correção Técnica 

Ritmo  
Criatividade 

Apropriação 
Adequação 
Correção  

Criatividade 

Apropriação  
Destreza 

Rigor 
Criatividade 

 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (TIC) 

Apresentação escrita/Multimédia Trabalho de Pesquisa (Avaliação do Produto) Trabalho de Projeto 

Referenciação 
Pertinência 
Apropriação 
Completude 
Estruturação 

Rigor 
Reflexão 
Correção 

Criatividade 
Apropriação 

Apresentação / Grafismo 
Completude  
Estruturação  

Rigor  
Reflexão  

Pertinência 

Apropriação  
Completude 

Análise  
Estruturação 

Apresentação / Grafismo 
Reflexão 

Rigor  
Pertinência 
Cooperação 
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TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Tecnologia em Ação)  

Apresentação Multimédia  Trabalho de pesquisa  Trabalho de projeto  

Referenciação 
Pertinência 
Apropriação 
Completude 
Estruturação 

Rigor 
Reflexão 
Correção 

Criatividade 
Apropriação 

Apresentação / Grafismo 
Completude  
Estruturação  

Rigor  
Reflexão  

Pertinência 

Apropriação  
Completude 

Análise  
Estruturação 

Apresentação / Grafismo 
Reflexão 

Rigor  
Pertinência 
Cooperação 
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1.9. PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO  
 

CRITÉRIOS E DESCRITORES 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Pertinência 

Apresenta informação 
relevante para o 
esclarecimento do 
tema/assunto. 
Assegura a progressão da 
informação. 

Apresenta alguma informação 
relevante para o 
esclarecimento do 
tema/assunto. 
Assegura a progressão da 
informação. 

Apresenta a informação, mas não 
esgota o  esclarecimento do tema. 
A informação não aparece de forma 
progressiva. 

Apresenta pouca informação 
necessária ao         esclarecimento do 
tema. 
A informação não aparece de forma 
progressiva. 

 

Não apresenta a informação 
necessária ao esclarecimento 
do tema. 
Não assegura a progressão da 
informação. 

Organização 
Estrutura toda a informação de 
forma coerente. 

Estrutura a maioria da 
informação de forma coerente. 

Estrutura alguma informação de 
forma coerente. 

Estrutura pouca informação e de 
forma incoerente. 

Não estrutura a informação. 

Adequação 

Ajusta de forma correta os 
conteúdos lecionados, 
apresentando informação 
relevante e completa. 

Ajusta de forma correta os 
conteúdos lecionados, 
apresentando alguma 
informação relevante.  

Ajusta de forma parcialmente 
correta os conteúdos lecionados, 
apresentando alguma informação 
relevante. 

Ajusta de forma parcialmente 
correta os conteúdos lecionados, 
apresentando informação com 
falhas. 

Não ajusta de forma correta os 
conteúdos lecionados, ou fá-lo 
com contradições. 

Rigor 
Mobiliza todos os 
conhecimentos com correção 
científica. 

Mobiliza a maioria dos 
conhecimentos com correção 
científica. 

Mobiliza conhecimentos com 
alguma correção científica. 

Mobiliza poucos conhecimentos com 
correção científica. 

Não mobiliza conhecimentos.  

Compreensão e 
aquisição 

Entende e interpreta na 
totalidade os conteúdos e a 
informação a mobilizar. 

Entende e interpreta a maioria 
dos conteúdos e a informação 
a mobilizar. 

Entende e interpreta parcialmente 
os conteúdos e a informação a 
mobilizar. 

Entende e interpreta com 
dificuldade os conteúdos e a 
informação a mobilizar. 

Não entende e não interpreta  
os conteúdos e a informação a 
mobilizar. 

Autonomia 

Persiste na realização das 
tarefas sem recorrer ao 
professor. 

Persiste na realização das 
tarefas, só recorrendo ao 
professor após tentar resolver 
por si ou quando não está 
seguro das suas aprendizagens. 

Recorre pontualmente ao professor 
quando tem uma dificuldade, sem 
tentar resolver por si.  

Recorre ao professor sempre que 
tem dificuldades, sem tentar 
resolver por si. 

Não persiste na realização das 
tarefas nem recorre ao 
Professor.  

Expressão 

Evidencia clareza, fluência, 
ritmo e domínio das técnicas, 
apresentando uma postura 
adequada ao contexto. 

Evidencia clareza, fluência, 
ritmo e domínio das técnicas, 
apresentando algumas falhas 
na postura. 

Nem sempre evidencia clareza, 
fluência, ritmo e domínio das 
técnicas, apresentando algumas 
falhas na postura. 

Evidencia pouca clareza, fluência, 
ritmo e domínio das técnicas, 
apresentando uma postura pouco 
adequada ao contexto. 

Não evidencia clareza, 
fluência, ritmo e domínio das 
técnicas, não apresentando 
uma postura adequada ao 
contexto. 
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Reflexão 
Compara e avalia criticamente, 
confrontando ideias de forma 
coerente e fundamenta. 

Compara e avalia criticamente, 
confrontando ideias com falhas 
pontuais. 

Compara e avalia com algumas 
inconsistências, confrontando ideias 
com falhas pontuais. 

Compara e avalia com algumas 
inconsistências, não avaliando o 
confronto de ideias. 

Não compara criticamente o 
confronto de ideias. 

Empenho 
Realiza com dedicação todas as 
tarefas que lhe são propostas. 

Realiza com dedicação a 
maioria das tarefas que lhe são 
propostas. 

Realiza com dedicação algumas das 
tarefas que lhe são propostas. 

Realiza com dedicação poucas das 
tarefas que lhe são propostas. 

Não se dedica na realização 
das tarefas propostas. 

Responsabilidade 
Cumpre os prazos e todas as 
solicitações do professor na 
realização das tarefas. 

Cumpre os prazos e as 
solicitações do professor na 
realização na maioria das 
tarefas. 

Nem sempre cumpre os prazos e as 
solicitações do professor na 
realização das tarefas. 

Raramente cumpre os prazos e as 
solicitações do professor na 
realização das tarefas. 

Não cumpre o prazo 
estabelecido nem as 
solicitações do professor. 

Cooperação 

Contribui para alcançar o 
objetivo individualmente ou 
em par. 
Coopera com os pares e com o 
grupo para a manutenção do 
bom funcionamento escolar. 

Contribui quase sempre para 
alcançar o objetivo 
individualmente ou em par. 
Coopera regularmente com os 
pares e com o grupo para a 
manutenção do bom 
funcionamento escolar. 

Contribui por vezes para alcançar o 
objetivo individualmente ou em par. 
Nem sempre coopera com os pares 
e com o grupo para a manutenção 
do bom funcionamento escolar. 

Contribui poucas vezes para alcançar 
o objetivo individualmente ou em 
par. 
Coopera poucas vezes com os pares 
e com o grupo para a manutenção do 
bom funcionamento escolar. 

Não contribui para alcançar o 
objetivo individualmente ou 
em par. 
Não coopera com os pares e 
com o grupo para a 
manutenção do bom 
funcionamento escolar. 

 

TAREFAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de grupo Trabalho individual 
Fichas de trabalho / 

Questão-aula 
Apresentações orais 

Resolução de 
exercícios/ 

Quizzes 

Caderno diário Desafios 

Compreensão/ 
Aquisição 

Adequação 
Rigor 

Pertinência 
Organização 

Expressão 
Reflexão 
Empenho 

Responsabilidade 
Cooperação 

Compreensão/ 
Aquisição 

Pertinência 
Organização 

Rigor 
Autonomia 
Empenho  

Adequação 

Compreensão/ 
Aquisição 

Pertinência 
Rigor 

Autonomia 
Organização 
Adequação 
Empenho 

Responsabilidade 

Compreensão/ 
Aquisição 

Adequação 
Pertinência 

Rigor 
Expressão 

Responsabilidade 
Organização 
Autonomia  

Pertinência  
Organização 
Adequação 

Rigor 
Compreensão / 

Aquisição 
Autonomia 

Reflexão 
Empenho 

Responsabilidade 

Organização 
Autonomia 
Empenho 

Responsabilidade 

Compreensão/ 
Aquisição 

Adequação 
Rigor 

Pertinência 
Organização 

Expressão 
Reflexão 
Empenho 

Responsabilidade 
Cooperação 
Autonomia 
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Anexo II – Ponderação da Avaliação por Domínios  

Orientações para a operacionalização: 
 

a) Domínios e Descritores Operativos – devem ser definidos conforme as aprendizagens essenciais (AE) de cada disciplina, tendo em conta a sua aplicabilidade ao longo 
do ano letivo.  
 

b) Áreas de Competências do PASEO: 

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.  

 

c) Descritores Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória correspondentes às AE: 

Comunicador/Interventor (A, B, D, E, G, H, I); 

Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B, G, I, J); 

Criativo (A, C, D, J); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); 

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

Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J); 

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I); 

Participativo (B, C, D, E, F); 

Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H); 

Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J); 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G); 

Autoavaliador (transversal). 

 

d) Procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação – A avaliação sumativa consubstancia um juízo globalizante sobre as aprendizagens essenciais desenvolvidas 
pelos alunos, resultante da informação recolhida numa variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação adequados às finalidades e adaptados ao 
contexto-turma, como prevê o D.L n.º 55/2018, ponto 3, Art.º 22.º (“Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados 
às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular 
a desenvolver com os alunos.”). 
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 O Colégio definiu para todos os ciclos de ensino um domínio comum tendo em conta o Horizonte CJD, patente no projeto educativo da instituição. Este domínio 
tem um peso de 15 % na avaliação final do aluno, no final de cada semestre e a recolha da informação é feita através de grelhas de observação e de registos gerais que 
evidenciem a inserção do aluno nos quatro pilares. 
 

Horizonte CJD  Descritores do elemento identitário 

A -Alunos autónomos e capazes de trabalhar 
colaborativamente e em rede. 

 
35% 

Cumpre as normas e instruções estabelecidas 

Apresenta o material necessário para a realização das tarefas 

Demonstra espírito de iniciativa 

Contribui para a concretização de tarefas comuns 

É solidário para com os pares nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização.  

Pauta a sua ação por um verdadeiro sentido de responsabilidade 

B -Alunos flexíveis e disponíveis para a mudança 
 

30% 

Participa de forma empenhada nas tarefas 

Manifesta curiosidade e gosto pela aprendizagem 

Reflete e toma decisões 

Manifesta autoconfiança na realização de tarefas 

Tem espírito de observação e sentido crítico 

C -Alunos multiculturais, globais, digitais e fluentes 
em línguas estrangeira 

 
15% 

Utiliza ferramentas complementares (digitais e língua estrangeira) no processo de comunicação (oral e/ou 
escrito) 

Argumenta e aceita diferentes pontos de vista. 

Desenvolve novas formas de estar, olhar e participar na sociedade.  

D -Alunos capazes de integrar a realidade e evoluir 
com ela 

 
20% 

Explicita os seus pontos de vista 

Reage criativamente aos desafios lançados  

Mostra disponibilidade para o autoaperfeiçoamento, através da reformulação do trabalho individual ou em 
grupo, a partir do feedback dos pares e do professor.   
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2.1. PORTUGUÊS 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios Instrumentos / Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

ORALIDADE  
15% 

Compreensão oral 

• Compreender informação explícita e implícita; 

• Selecionar informação relevante; 

• Organizar informação em função dos objetivos; 

• Registar informação recolhida por meio de técnicas diversas.  

Expressão oral 

• Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos 

interlocutores. 

• Planificar, produzir e avaliar textos orais com diferentes 

finalidades, progressivamente mais complexas e prolongadas.  

• Revelar fluência/adequação da expressão oral em contextos 

formais de comunicação.  

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 

• Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos 

graus de formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.  

• Fazer a apresentação oral devidamente estruturada. 

• Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, 

expressão facial, clareza, volume e tom de voz). 

• Produzir um discurso com elementos de coesão adequados. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Compreensão 

Expressividade 

Fluência 

Adequação 

Coerência 

Coesão 

Grelhas de observação 

 

Grelhas de classificação 

 

Listas de verificação 

 

Trabalhos individual e/ou 
grupo 
 
Fichas de trabalho 
 
Trabalhos de casa 
 
Apresentações orais 
 
Testes de Avaliação 
 
Questões-Aula 
 
Quizzes 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

LEITURA E 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

30% 

Leitura  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua 

e de pesquisa.  

• Revelar fluência e eficácia na seleção de estratégias de leitura, de 

acordo com a complexidade e dimensão dos textos/obras. 

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem. 

• Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Compreensão 

Estruturação 

Mobilização 

Pertinência 

Correção 
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• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

Educação Literária  

• Evidenciar conhecimento e saberes relacionados com aspetos 

formais específicos do texto narrativo, poético e dramático. 

• Compreender e interpretar textos literários portugueses e 

estrangeiros, e o modo como manifestam experiências e valores. 

• Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras. 

• Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o 

percurso individual enquanto leitor, com orientação do 

professor. 

• Revelar progressiva autonomia no hábito de leitura de obras 

literárias e de apreciação estética. 

Sensibilidade estética e 

artística 

 

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

ESCRITA 
20% 

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua 

hierarquização.  

• Dominar processos, estratégias, capacidades e conhecimentos 

para escrita de textos de diversos géneros com vista a uma 

diversidade de objetivos comunicativos. 

• Escrever textos com organização discursiva adequada, 

diversidade e propriedade vocabular, correção linguística e 

correção ortográfica.  

• Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Sensibilidade estética e 

artística 

Adequação 

Pertinência 

Coerência 

Coesão 

Correção 

Criatividade 

Estruturação 

Reflexão 

Tratamento da 

informação 

DOMÍNIO 4 (D4) 
 

GRAMÁTICA 
20% 

• Revelar conhecimento sobre aspetos básicos de diversos planos 

da estrutura e do funcionamento da língua (fonológico, 

morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico, 

textual-discursivo).  

• Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 

interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Rigor 
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2.2. MATEMÁTICA 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios Instrumentos / Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

CONHECIMENTO 

2.º e 3.º CEB 
45% 

 
SECUNDÁRIO 

30% 

• Conhecer e compreender procedimentos, técnicas, conceitos, 
propriedades e relações matemáticas.  

• Aplicar conhecimentos e procedimentos adquiridos a novas 
situações.  

• Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados 
adequados ao contexto. 

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Apropriação 

Sistematização 

Reflexão 

Rigor 
- Trabalhos individual 
e/ou grupo  
- Resolução de 
exercícios/problemas 
- Exposição de conteúdos 
(Grelhas de Observação) 
 
 
- Fichas de trabalho 
- Trabalhos de casa 
(Lista de Verificação) 
 
 
- Testes de Avaliação 
 
 
- Questões-Aula 
 

 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

RACIOCÍNIO E 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

2.º e 3.º CEB 
30% 

 
SECUNDÁRIO 

40% 

• Interpretar com rigor textos matemáticos. 

• Formular problemas. 

• Resolver problemas. 

• Avaliar a plausibilidade dos resultados.  

• Utilizar materiais manipuláveis e a tecnologia na resolução de 
problemas e modelação matemática.  

• Desenvolver a capacidade de abstração/generalização. 

• Construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
Estabelecer objetivos e concretizar tarefas, com sentido de 
responsabilidade e autonomia.  

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e 

tecnológico  

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

Pensamento Criativo 

Análise 

Compreensão 

Organização 

Sistematização 

Reflexão 

Rigor 

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
MATEMÁTICA 

2.º e 3.º CEB 
10% 

 
SECUNDÁRIO 

15% 

• Exprimir, por escrito e/ou oralmente, ideias matemáticas, para 
justificar resultados, raciocínios, procedimentos e conclusões. 

• Interpretar e representar informação, ideias e conceitos 
representados de diversas formas.  

• Traduzir relações de linguagem natural para linguagem 
matemática e vice-versa.  

• Organizar a informação respeitando as orientações 
estabelecidas.  

• Expor   trabalhos junto de diferentes públicos, de   acordo   com   
os   objetivos   definidos. 

• Aceitar, aperfeiçoar e reformular o trabalho, a partir do 
feedback dos pares e do professor. 

• Argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na 
sociedade. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

Pensamento Criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Apropriação 

Reflexão 

Organização 

Segurança 

Rigor 
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2.3. CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA E GEOLOGIA 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

CONHECIMENTO, 
RACIOCINIO E 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

65% 

• Transformar a informação em conhecimento usando recursos 

diversificados; 

• Adquirir, compreender e aplicar os conhecimentos previstos 

nas planificações de cada ano de escolaridade; 

• Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que 

documentem a natureza do conhecimento científico; 

• Articular e mobilizar conhecimentos de diferentes disciplinas 

para aprofundar tópicos da disciplina; 

• Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes 

prévios, para construir novos conhecimentos; 

• Interpretar, relacionar, articular, analisar e mobilizar os 

conhecimentos, na resolução de problemas; 

• Aplicar conhecimentos/aprendizagens a novas situações; 

• Desenvolver novas ideias de forma imaginativa e inovadora 

aplicando-as a diferentes contextos e ferramentas; 

• Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 

fundamentadas e relacionadas com a CTSA. 

Bem-estar, saúde, 

ambiente 

Consciência e domínio 

do corpo 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

Pensamento Criativo 

Raciocínio e resolução 

de problemas 

Relacionamento 

interpessoal 

Saber científico, técnico 

e tecnológico 

Sensibilidade estética e 

artística 

Análise 

Correção 

Aplicação 

Compreensão 

Autonomia 

Colaboração 

Responsabilidade 

Expressividade 

Rigor 

Estruturação 

Teste 

Questão aula 

Trabalho de grupo 

Trabalho individual 

Apresentação oral 

Apresentação 

multimédia 

   - Grelhas de 

Observação 



 

 
  

39/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

TRABALHO 
PRÁTICO E/OU 
EXPERIMENTAL 

20% 

• Identificar o material e reagentes de laboratório utilizados nas 

atividades experimentais; 

• Manusear corretamente os materiais e instrumentos 

utilizados no laboratório; 

• Executar técnicas e procedimentos específicos da disciplina; 

• Tomar decisões para resolver problemas utilizando diferentes 

metodologias e ferramentas; 

• Formular hipóteses sobre situações problema; 

• Comunicar em ciência; 

• Planificar, simular e realizar atividades 

laboratoriais/experimentais e projetos; 

• Interpretar estudos experimentais com dispositivos de 

controlo e variáveis controladas, dependentes e 

independentes; 

• Efetuar corretamente os registos e analisar adequadamente 

os resultados obtidos; 

• Fazer inferências válidas com base em observações, em 

evidências ou na compreensão de factos científicos; 

• Construir explicações científicas baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da realização de 

atividades práticas diversificadas – laboratoriais, 

experimentais, de campo – e planeadas para procurar 

responder a problemas formulados; 

• Construir modelos que permitam a representação e o estudo 

de estruturas, de sistemas e das suas transformações. 

Bem-estar, saúde, 

ambiente 

Consciência e domínio 

do corpo 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

Pensamento Criativo 

Raciocínio e resolução 

de problemas 

Relacionamento 

interpessoal 

Saber científico, técnico 

e tecnológico 

Sensibilidade estética e 

artística 

Rigor 

Análise 

Correção 

Estruturação 

Autonomia 

Colaboração 

Responsabilidade 

Destreza 

Expressividade 

Aplicação 

Questão aula 

Relatório 

Avaliação do Produto 

   - Listas de Verificação  

Trabalho de grupo 

Trabalho individual 

Apresentação Oral 

Desempenho na 

atividade laboratorial 

    - Grelhas de 

Observação 
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2.4. CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

CONCEPTUALIZAÇÃO E 
CATEGORIZAÇÃO 

45% 

• Transformar a informação em conhecimento usando recursos 
diversificados. 

• Adquirir, compreender e aplicar os conhecimentos/conteúdos, 
adequando comportamentos em contextos de cooperação, 
partilha e competição. 

• Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que 
documentem a natureza do conhecimento científico. 

• Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes 
prévios, para construir novos conhecimentos. 

• Identificar e saber manusear corretamente o material e 
reagentes de laboratório utilizados nas atividades 
experimentais, respeitando as regras de segurança. 

Informação e 

comunicação 

 

Linguagens e textos 

 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

 

Raciocínio e resolução 

de problemas 

 

Saber científico, técnico 

e tecnológico 

 

Bem-estar saúde e 

ambiente 

Aplicação 
 
Compreensão 
 
Expressividade 
 
Análise 
 
Rigor 
 
Autonomia 
 
Colaboração 
 
Responsabilidade 
 
Estruturação 
 
Correção 
 

Destreza 

Ficha de Trabalho 
Listas de verificação 

- Laboratorial 
- Apresentação oral 
- Relatório escrito 

Caderno de registo de 
aula 

Caderno de registo 
laboratorial 
Quizes 
Apresentação oral 
Teste/Questão Aula 

Teste oral 
Relatório 

Teste prático 

Trabalho autónomo em 
aula 

Trabalho de grupo em 
aula 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

ANÁLISE, RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS E 
COMUNICAÇÃO 

40% 

• Executar técnicas e procedimentos específicos da disciplina, 
para resolver problemas, estabelecendo objetivos, traçando 
planos e concretizando projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

• Identificar os constituintes do método científico e aplicá-lo na 
realização de atividades laboratoriais/experimentais e 
projetos. 

• Articular e mobilizar conhecimentos de diferentes disciplinas 
para aprofundar tópicos da disciplina. 

• Interpretar, analisar e relacionar os conhecimentos, na 
resolução de problemas. 

• Aplicar conhecimentos/aprendizagens a novas situações, 
tendo um olhar mais participativo sobre a cidadania e a 
sociedade. 

• Desenvolver novas ideias de forma imaginativa e inovadora 
aplicando a diferentes contextos e ferramentas. 

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas 
e dificuldades na sua aprendizagem.  

• Comunicar e argumentar logicamente utilizando linguagem 
específica da disciplina, aceitando as críticas dos pares e dos 
professores de forma construtiva.  

• Mostrar disponibilidade para o autoaperfeiçoamento, através 

da reformulação do trabalho individual ou em grupo, a partir 

do feedback dos pares e do professor. 

Informação e 

comunicação 

 

Linguagens e textos 

 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

 

Raciocínio e resolução 

de problemas 

 

Saber científico, técnico 

e tecnológico 

 

Bem-estar saúde e 

ambiente 

Aplicação 
 
Compreensão 
 
Expressividade 
 
Análise 
 
Rigor 
 
Autonomia 
 
Colaboração 
 
Responsabilidade 
 
Estruturação 
 
Correção 
 

Destreza 

Ficha de Trabalho 
Listas de verificação 

- Laboratorial 
- Apresentação oral 
- Relatório escrito 

Caderno de registo de 
aula 

Caderno de registo 
laboratorial 
Quizes 
Apresentação oral 
Teste/Questão Aula 

Teste oral 
Relatório 

Teste prático 

Trabalho autónomo em 
aula 

Trabalho de grupo em 

aula 
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2.5. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGUAL (2.º CEB) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
COMPREENSÃO 

E CONHECIMENTO 
35% 

• Conhecer factos, acontecimentos e protagonistas da 
História. 

• Localizar temporalmente acontecimentos históricos. 

• Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os 
processos históricos e de desenvolvimento sustentado do 
território. 

• Aprofundar e valorizar os seus conhecimentos e 
sensibilidade a nível do património, cultura e arte. 

• Conhecer episódios e testemunhos históricos da História 
regional e local. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e 

artística 

 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou sumativa, 
poderá ser 
materializada através 
de tarefas como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações orais 
ou multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da avaliação. 

DOMÍNIO 2 (D2) 
INTERPRETAÇÃO E 

PROBLEMATIZAÇÃO 
30% 

 

• Identificar fontes históricas, de tipologia diferente. 

• Interpretar a informação contida nas fontes, mobilizando-a 
na construção do conhecimento histórico. 

• Localizar espacialmente locais e/ou fenómenos históricos. 

• Estabelecer relações entre as formas de organização do 
espaço português e os elementos naturais e humanos aí 
existentes em cada época histórica e na atualidade. 

• Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos 
das áreas disciplinares de História e de Geografia. 

• Concretizar a interdisciplinaridade através da mobilização de 
conhecimentos, metodologias e práticas das restantes 
disciplinas. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

 

Análise 

Aplicação 

Reflexão 

Rigor 

DOMÍNIO 3 (D3) 
COMUNICAÇÃO 

 
20% 

• Desenvolver uma comunicação, seja oral ou escrita, clara, 
elaborada e bem construída, aplicando corretamente a 
terminologia específica da disciplina. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

 

2.6. HISTÓRIA (3.º CEB) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
COMPREENSÃO 

E CONHECIMENTO 
35% 

• Aprofundar conhecimentos sobre factos, acontecimentos e 
protagonistas da História. 

• Localizar temporalmente acontecimentos históricos, 
inferindo a sua integração transversal numa ou mais épocas 
históricas. 

• Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os 
processos históricos e de desenvolvimento sustentado do 
território. 

• Aprofundar e valorizar os seus conhecimentos e 
sensibilidade a nível do património, cultura e arte. 

• Conhecer episódios e testemunhos históricos da História 
regional e local. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e 

artística 

 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou sumativa, 
poderá ser 
materializada através 
de tarefas como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações orais 
ou multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da avaliação. 

DOMÍNIO 2 (D2) 
INTERPRETAÇÃO E 

PROBLEMATIZAÇÃO 
30% 

 

• Valorizar a importância das diversas fontes históricas para a 
produção do conhecimento. 

• Interpretar criticamente a informação contida nas fontes, 
mobilizando-a na construção do conhecimento histórico. 

• Localizar espacialmente locais e/ou fenómenos históricos, 
inferindo possíveis alterações geopolíticas. 

• Estabelecer relações entre as formas de organização do 
espaço e os elementos naturais e humanos aí existentes em 
diferentes épocas históricas. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Análise 

Aplicação 

Reflexão 

Rigor 
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• Compreender a existência de continuidades e de ruturas no 
processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e 
de consequência. 

• Reforçar a utilização de conceitos operatórios e 
metodológicos da disciplina de História. 

• Concretizar a interdisciplinaridade através da mobilização de 
conhecimentos, metodologias e práticas das restantes 
disciplinas. 

 

DOMÍNIO 3 (D3) 
COMUNICAÇÃO 

 
20% 

 

• Desenvolver uma comunicação, seja oral ou escrita, clara, 
elaborada e bem construída, usando meios diversos para 
expressar as aprendizagens e aplicando corretamente a 
terminologia específica da disciplina. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.7. HISTÓRIA A (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
COMPREENSÃO 

E CONHECIMENTO 
35% 

 

• 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 

de indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos 

históricos circunscritos no tempo e no espaço. 

• Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de 

Portugal, europeia e mundial. 

• Relacionar a história de Portugal com a história europeia e 
mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer 
de âmbito cronológico, regional ou local. 
 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou sumativa, 
poderá ser 
materializada através 
de tarefas como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações orais 
ou multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da avaliação. 

 

DOMÍNIO 2 (D2) 
INTERPRETAÇÃO E 

PROBLEMATIZAÇÃO 
30% 

 

• Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas 

para fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais 

e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo 

responsável no seu meio envolvente. 

• Problematizar as relações entre o passado e o presente e a 

interpretação crítica e fundamentada do mundo atual. 

• Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios 
diversificados, informação relevante para assuntos em 
estudo, manifestando sentido crítico na seleção adequada 
de contributos. 

• Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo 
informação, implícita e explícita, assim como os respetivos 
limites para o conhecimento do passado. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Análise 

Aplicação 

Reflexão 

Rigor 
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• Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do 
autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de 
revisão em função dos avanços historiográficos. 

 

DOMÍNIO 3 (D3) 
COMUNICAÇÃO 

 
20% 

 

• Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma 
criativa, sínteses de assuntos estudados, utilizando 
vocabulário específico da disciplina. 

• Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos 
operatórios e metodológicos da História. 

• Comunicar uni, bi e multidirecionalmente. 

• Responder, apresentar dados/informação, mostrar 
iniciativa. 

• Usar meios diversos para expressar as aprendizagens. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.8. GEOGRAFIA (3.º CEB) 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais por 
domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
COMPREENSÃO E 
CONHECIMENTO 

35% 

• Localizar lugares e espaços a diferentes escalas;  

• Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando 
o conceito de escala; 

• Reconhecer a importância da localização geográfica, analisando a 
informação representada em mapas com diferentes escalas; 

• Ler e interpretar globos, mapas temáticos relativos a fenómenos e 
distribuições geográficas, utilizando a legenda, a escala e as 
coordenadas geográficas; 

• Identificar padrões de distribuição das caraterísticas geográficas, 
fenómenos/dados/indicadores geográficos em mapas de diferentes 
escalas; 

• Comparar as caraterísticas e potencialidades geográficas entre 
lugares e diferentes regiões; 

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e artística 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

 

 

 

 

A avaliação, seja 
formativa ou 
sumativa, poderá 
ser materializada 
através de tarefas 
como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações 
orais ou 
multimédia; 

- listas de 
verificação e 
grelhas de 
observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da 
avaliação. 

 

DOMÍNIO 2 (D2) 
INTERPRETAÇÃO E 

PROBLEMATIZAÇÃO 
30% 

• Realizar pesquisas documentais sobre fenómenos naturais e 
humanos a diferentes escalas; 

• Selecionar adequadamente informação geográfica pertinente; 

• Analisar, interpretar e comparar fenómenos naturais e humanos e as 
inter-relações entre eles, a diferentes escalas; 

• Criar um objeto, mapa, esquema conceptual, texto ou solução, face 
a um desafio geográfico. 

•   Refletir criticamente sobre elementos e fenómenos do 
lugar/região, sugerindo ações concretas e viáveis que melhorem a 
gestão do território; 

• Participar em debates/simulações que requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados 
geograficamente relevantes; 

• Analisar factos, acontecimentos, situações, identificando os seus 
elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar; 

• Aplicar as aprendizagens a novas situações apontando soluções 
possíveis e inovadoras. 

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Informação e comunicação 

Sensibilidade estética e artística 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 
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DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
20% 

• Comunicar uni, bi e multidirecionalmente; 

• Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de 
lugares, regiões e distribuições de fenómenos geográficos; 

• Formular e responder a questões mobilizando recursos, técnicas e 
conhecimentos geográficos; 

• Participar e/ou desenvolver campanhas de intervenção cívica com 
vista a transformar os cidadãos em participantes ativos; 
Comunicar corretamente utilizando a língua materna (oral e escrita). 

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Informação e comunicação 

Sensibilidade estética e artística 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.9. GEOGRAFIA A (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais por 
domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
COMPREENSÃO E 
CONHECIMENTO 

35% 

• Reconhecer a importância da localização geográfica, analisando a 
informação representada em mapas com diferentes escalas e 
sistemas de projeção;   

• Identificar padrões de distribuição das caraterísticas 
geográficas, fenómenos/dados/indicadores geográficos do 
território português em mapas de diferentes escalas;  

• Analisar factos, teorias e/ou situações de forma precisa, 
nomeadamente, a localização e as caraterísticas geográficas do 
território português;  

• Explicar as distribuições das caraterísticas e fenómenos 
geográficos em mapas de diferentes escalas e projeções;  

• Comparar as caraterísticas e potencialidades do espaço geográfico 
português com o espaço europeu;   

• Analisar factos, acontecimentos, situações, identificando os seus 
elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar  

• Reconhecer o território através da realização de percursos 
contíguos à escola;  

•  Recolher, tratar, sistematizar e aplicar com rigor a informação 
geográfica;   

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e artística 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou 
sumativa, poderá 
ser materializada 
através de tarefas 
como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações 
orais ou 
multimédia; 

- listas de 
verificação e 
grelhas de 
observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da 
avaliação. 

 

DOMÍNIO 2 (D2) 
INTERPRETAÇÃO E 

PROBLEMATIZAÇÃO 
30% 

• Estabelecer inter-relações entre os fenómenos físicos e as 
caraterísticas humanas do território português, comparando com 
o espaço europeu; 

•  Mobilizar o conhecimento geográfico aplicando-o a novas 
situações. 

•  Selecionar adequadamente informação geográfica pertinente;  

• Mobilizar a informação geográfica do território português de forma 
sistematizada e racional, utilizando diferentes suportes de 
comunicação.  

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Informação e comunicação 

Sensibilidade estética e artística 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 
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• Equacionar medidas concretas para a resolução de problemas 
sociodemográficos, económicos, urbanos e ambientais do 
território português;  

• Inferir as potencialidades e limitações do território português 
apresentando soluções para as potenciar e minimizar;   

• Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma 
tomada de posição, pensar e apresentar argumentos a favor e 
contra-argumentos, rebater os contra-argumentos) sobre 
diferentes aspetos da realidade socioeconómica e de 
sustentabilidade do território português;  

• Formular hipóteses sobre possíveis cenários face à ocorrência de 
determinados fenómenos ou eventos/acontecimentos.  

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
20% 

• Comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  

• Comunicar de forma adequada e eficaz os seus conhecimentos, 
dominando o vocabulário específico da disciplina;  

• Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever e 
mobilizar informação geográfica, de forma crítica e autónoma.  

• Utiliza de forma adequada as tecnologias e sistemas de informação 
geográfica na recolha e tratamento da informação;  

• Comunicar os resultados da investigação, usando a linguagem 
verbal, icónica, estatística e cartográfica, usando diferentes 
suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG;  

• Construir um quadro de possibilidades/oportunidades sobre a 
realidade geográfica do território português evidenciando reflexão 
crítica, capacidade de argumentação e de síntese;  
Comunicar corretamente utilizando a língua materna (oral e 
escrita).  

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Informação e comunicação 

Sensibilidade estética e artística 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.10. GEOGRAFIA C (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais por 
domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
COMPREENSÃO E 
CONHECIMENTO 

 

40% 

• Reconhecer a importância da localização geográfica, analisando a 
informação representada em mapas com diferentes escalas e 
sistemas de projeção;   

• Identificar padrões de distribuição das caraterísticas 
geográficas, fenómenos/dados/indicadores geográficos do 
território português em mapas de diferentes escalas;  

• Analisar factos, teorias e/ou situações de forma precisa, 
nomeadamente, a localização e as caraterísticas geográficas do 
território português;  

• Explicar as distribuições das caraterísticas e fenómenos 
geográficos em mapas de diferentes escalas e projeções;  

• Comparar as caraterísticas e potencialidades do espaço geográfico 
português com o espaço europeu;   

• Analisar factos, acontecimentos, situações, identificando os seus 
elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar  

• Reconhecer o território através da realização de percursos 
contíguos à escola;  

•  Recolher, tratar, sistematizar e aplicar com rigor a informação 
geográfica;   

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e artística 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou 
sumativa, poderá 
ser materializada 
através de tarefas 
como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações 
orais ou 
multimédia; 

- listas de 
verificação e 
grelhas de 
observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da 
avaliação. 

 

DOMÍNIO 2 (D2) 
INTERPRETAÇÃO E 

PROBLEMATIZAÇÃO 
30% 

• Estabelecer inter-relações entre os fenómenos físicos e as 
caraterísticas humanas do território português, comparando com 
o espaço europeu; 

•  Mobilizar o conhecimento geográfico aplicando-o a novas 
situações. 

•  Selecionar adequadamente informação geográfica pertinente;  

• Mobilizar a informação geográfica do território português de forma 
sistematizada e racional, utilizando diferentes suportes de 
comunicação.  

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Informação e comunicação 

Sensibilidade estética e artística 

 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 
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• Equacionar medidas concretas para a resolução de problemas 
sociodemográficos, económicos, urbanos e ambientais do 
território português;  

• Inferir as potencialidades e limitações do território português 
apresentando soluções para as potenciar e minimizar;   

• Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma 
tomada de posição, pensar e apresentar argumentos a favor e 
contra-argumentos, rebater os contra-argumentos) sobre 
diferentes aspetos da realidade socioeconómica e de 
sustentabilidade do território português;  

• Formular hipóteses sobre possíveis cenários face à ocorrência de 
determinados fenómenos ou eventos/acontecimentos.  

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
15% 

• Comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  

• Comunicar de forma adequada e eficaz os seus conhecimentos, 
dominando o vocabulário específico da disciplina;  

• Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever e 
mobilizar informação geográfica, de forma crítica e autónoma.  

• Utiliza de forma adequada as tecnologias e sistemas de informação 
geográfica na recolha e tratamento da informação;  

• Comunicar os resultados da investigação, usando a linguagem 
verbal, icónica, estatística e cartográfica, usando diferentes 
suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG;  

• Construir um quadro de possibilidades/oportunidades sobre a 
realidade geográfica do território português evidenciando reflexão 
crítica, capacidade de argumentação e de síntese;  
Comunicar corretamente utilizando a língua materna (oral e 
escrita).  

Bem-estar, saúde, ambiente 

Linguagens e textos  

Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Informação e comunicação 

Sensibilidade estética e artística 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.11. FILOSOFIA (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1)  

  

COMPREENSÃO E 
CONHECIMENTO   

35%  

• Empregar os conceitos específicos da disciplina.     

• Esclarecer um conceito mediante a sua definição, 
exemplificação e/ou contextualização.     

• Explicar relações entre conceitos.    

• Identificar problemas, conceitos e teses filosóficas.      

• Identificar a estrutura argumentativa de um texto.     

• Reconhecer diferentes tipos de argumentos.     

• Enunciar premissas explícitas e implícitas em argumentos.     

• Reconstituir os argumentos enunciados num texto.    

• Relacionar conceitos e teses presentes em textos 
filosóficos.     

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e 

artística 

 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou 
sumativa, poderá ser 
materializada através 
de tarefas como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- ensaio filosófico; 

- apresentações orais 
ou multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de 
observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da avaliação. 

 

DOMÍNIO 2 (D2)  
  

INTERPRETAÇÃO E 
PROBLEMATIZAÇÃO  

35%  

• Integrar, formular e enunciar problemas filosóficos.    

• Relacionar problemas filosóficos.     

• Justificar a relevância de um problema filosófico.     

• Defender teses apresentando razões, argumentos ou 
exemplos adequados.     

• Determinar as implicações filosóficas e/ou práticas de uma 
tese ou teoria.     

• Avaliar criticamente teses, teorias e argumentos, 
apresentando objeções ou contraexemplos.     

• Confrontar perspetivas filosóficas, considerando os seus 
pontos fortes e fragilidades.    

• Concretizar a interdisciplinaridade através da mobilização 
de conhecimentos, metodologias e práticas das restantes 
disciplinas. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
15%  

• Utilizar terminologia científica e técnica de forma 
adequada;    

• Apresentar um discurso, oral e escrito, congruente, 
organizado e fundamentado;    

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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• Confrontar ideias e perspetivas distintas de forma 
construtiva;    

• Comunicar adequadamente. 

• Questionar de forma clara e adequada a informação;    

• Apresentar o seu trabalho de forma clara e dinâmica;    

• Produzir textos científicos adequados ao requerido.    

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 
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2.12. ECONOMIA A (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1)  

  

CONCEITOS E 
INSTRUMENTOS DE 

ANÁLISE ECONÓMICA 

65%  

• Conhecer os conceitos e a terminologia científica, para 
compreender a dimensão económica da realidade 
social. 

• Mobilizar e aplicar os conhecimentos e instrumentos 
de análise, para interpretar a realidade económica 
portuguesa/europeia/mundial em casos concretos. 

• Compreender aspetos relevantes da organização 
económica das sociedades.   

• Recolher informação socioeconómica, utilizando 
diferentes meios de investigação e recorrendo a fontes 
físicas (livros, jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  
Desenvolver o espírito crítico e de abertura a 
diferentes perspetivas de análise da realidade 
económica.     

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico e técnico 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 

 
 
 
 
 
 
A avaliação, seja 
formativa ou sumativa, 
poderá ser 
materializada através 
de tarefas como:  

 

- testes, questões-aula, 
fichas ou relatórios; 

- apresentações orais 
ou multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de observação; 

- outras que se 
adequem aos objetivos 
da avaliação. 

DOMÍNIO 2 (D2)  
  

COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO 

20% 

• Comunicar adequada e eficazmente os conhecimentos 
adquiridos, utilizando a linguagem científica da 
disciplina. 

• Apresentar comunicações orais e escritas recorrendo a 
suportes diversificados de apresentação da 
informação.    

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Sensibilidade técnica  

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.13. ECONOMIA C (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1)  

  

COMPREENSÃO E 
CONHECIMENTO   

40%  

• Compreender a dimensão da realidade social;  

• Compreender aspetos relevantes da organização 
económica;  

• Compreender melhor as sociedades contemporâneas (em 
especial a portuguesa); 

• Interpretar a realidade económica portuguesa comparando-
a com a da União Europeia;  

• Desenvolver diferentes perspetivas da análise da realidade 
económica; 

• Recolher informação de diferentes meios de investigação: 
livros, jornais, e/ou meios digitais (internet);  

• Interpretar dados estatísticos apresentados em diferentes 
suportes; 
Selecionar informação, elaborando sínteses do conteúdo da 
documentação analisada. 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Sensibilidade técnica  

 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou 
sumativa, poderá ser 
materializada através 
de tarefas como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações orais 
ou multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de 
observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da avaliação. 

DOMÍNIO 2 (D2)  
  

INTERPRETAÇÃO E 
PROBLEMATIZAÇÃO  

30%  

• Relacionar os problemas da sociedade portuguesa com os 
da sociedade contemporânea numa perspetiva de cidadania 
e do seu contributo para a mudança e desenvolvimento.  

• Desenvolver espírito crítico e de abertura a diferentes 
perspetivas de análise da realidade social.  

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Sensibilidade técnica  

 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
 

15%  

• Comunicar adequada e eficazmente os conhecimentos 
adquiridos, utilizando a linguagem científica da disciplina. 

• Apresentar comunicações orais e escritas recorrendo a 
suportes diversificados de apresentação da informação.     

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Sensibilidade técnica  

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.14. PSICOLOGIA B (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

CONHECIMENTO E 
COMPREENSÃO 

40% 

• Transformar a informação em conhecimento usando recursos 
diversificados; 

• Analisar factos, teorias e situações identificando os seus 
elementos e dados;  

• Compreender, aplicar e articular o conhecimento;  

• Interpretar, relacionar, articular, analisar e mobilizar os 
conhecimentos, na resolução de problemas; 

• Analisar textos e extrair conceitos, articulando-os. 

• Articular e mobilizar conhecimentos de diferentes disciplinas 
para aprofundar tópicos da disciplina; 
Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes 
prévios, para construir novos conhecimentos. 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou sumativa, 
poderá ser materializada 
através de tarefas como:  

- testes, questões-aula, 
fichas ou relatórios; 

- apresentações orais ou 
multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de observação; 

- outras que se adequem 
aos objetivos da 
avaliação. 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

COMUNICAÇÃO 
CIENTÍFICA E 

TÉCNICA 

25% 

• Confrontar ideias e perspetivas distintas de forma 
construtiva; 

• Aplicar conhecimentos/aprendizagens a novas situações. 

• Expressar tomada de posição assente em argumentos 
científicos; 

• Analisar perspetivas opostas e apresentar contra-
argumentos; 

• Elaborar opiniões a partir da análise de factos e dados;  

• Criar e propor novas soluções com base no conhecimento da 
Psicologia 

• Problematizar situações com base nos conhecimentos da 
Psicologia; 

• Confrontar ideias e perspetivas distintas de forma 
construtiva; 

• Questionar de forma correta e organizada a informação e 
situação; 
Interpretar, relacionar, articular, analisar e mobilizar os 
conhecimentos, na resolução de problemas; 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 
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DOMÍNIO 3 (D3) 
 

PROBLEMATIZAÇÃO 
15% 

• Utilizar terminologia científica e técnica de forma adequada; 

• Apresentar um discurso, oral e escrito, congruente, 
organizado e fundamentado; 

• Comunicar adequadamente de forma uni, bi e 
multidirecionalmente; 

• Apresentar o seu trabalho de forma clara e dinâmica; 
Produzir textos científicos adequados ao requerido; 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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2.15. SOCIOLOGIA (Ensino Secundário) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 

  

COMPREENSÃO E 
CONHECIMENTO   

40%  

• Empregar conceitos de forma adequada.  

• Esclarecer um conceito mediante a sua definição, 
exemplificação e/ou contextualização.  

• Explicar relações entre conceitos. 

• Identificar problemas sociológicos.    

• Compreender factos, teorias, situações, identificando os 
seus elementos e dados.    

• Mobilizar o conhecimento sociológico para a compreensão 
dos fenómenos complexos das sociedades 
contemporâneas, em especial, a portuguesa.  

  

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Adequação 

Apropriação 

Compreensão 

Rigor 

A avaliação, seja 
formativa ou 
sumativa, poderá ser 
materializada através 
de tarefas como:  

- testes, questões-
aula, fichas ou 
relatórios; 

- apresentações orais 
ou multimédia; 

- listas de verificação e 
grelhas de 
observação; 

- outras que se 
adequem aos 
objetivos da avaliação. 

 

DOMÍNIO 2 (D2)  
  

INTERPRETAÇÃO E 
PROBLEMATIZAÇÃO  

30%  

• Relacionar diferentes problemas sociológicos.    

• Justificar a relevância dos problemas sociológicos.    

• Analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de 
vista, concebendo e sustentando um ponto de vista 
próprio.    

• Desenvolver novas ideias, de forma imaginativa e 
inovadora, aplicando-as a diferentes contextos.    

• Revelar raciocínio crítico e capacidade de reflexão sobre as 
sociedades contemporâneas, contribuindo para a educação 
para a cidadania, para a mudança e para o 
desenvolvimento.    

• Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes 
perspetivas de análise da realidade social.   

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 

Análise 

Aplicação 

Argumentação 

Reflexão 

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
 

15%  

• Utilizar terminologia científica e técnica de forma 
adequada;    

• Apresentar um discurso, oral e escrito, congruente, 
organizado e fundamentado;    

• Confrontar ideias e perspetivas distintas de forma 
construtiva;    

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Correção 

Criatividade 

Expressividade 

Participação 
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• Comunicar adequadamente. 

• Questionar de forma clara e adequada a informação;    

• Apresentar o seu trabalho de forma clara e dinâmica;    

• Produzir textos científicos adequados ao requerido.    

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Sensibilidade técnica e 

artística 
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2.16. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (INGLÊS - 1.º e 2.º anos) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

COMUNICAÇÃO 
ESCRITA 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
in

te
rc

u
lt

u
ra

l 

42,5% 

• Memorizar vocabulário adequado aos temas; 

• Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens; 

• Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido; 

• Compreender enunciados muito simples que visam satisfazer 
necessidades concretas; 

• Copiar e escrever palavras aprendidas; 

• Reconhecer e mobilizar elementos da sua própria cultura, 
comparando com aspetos culturais da língua estrangeira, em 
contexto escrito; 

• Reconhecer e mobilizar características elementares da cultura 
anglo-saxónica, tais como festividades e símbolos, em contexto 
escrito. 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Adequação 

Controlo vocabular 

Coerência e Coesão 

Desenvolvimento 

temático 

Correção 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

COMUNICAÇÃO 
ORAL 

42,5% 

• Compreender palavras e expressões muito simples, 
comunicadas de forma clara e pausada; 

• Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por 
comparação com a língua materna; 

• Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em 
gravações áudio e audiovisuais; 

• Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio visual/audiovisual; 

• Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais; 

• Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito 
simples; 

• Comunicar informação pessoal elementar; 

• Reconhecer e utilizar elementos da sua própria cultura, 
comparando com aspetos culturais da língua estrangeira, em 
contexto oral; 

• Reconhecer e utilizar características elementares da cultura 
anglo-saxónica, tais como festividades e símbolos, em contexto 
oral. 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento  

criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Âmbito 

Desenvolvimento 

temático e coerência 

Fluência 

Interação 

Correção 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

• Lista de verificação 

(expressão oral) 
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2.17. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (INGLÊS - 3.º e 4.º anos) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET) 

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

COMUNICAÇÃO 
ESCRITA 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
in

te
rc

u
lt

u
ra

l 

42,5% 

• Memorizar vocabulário adequado aos temas;  

• Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens;  

•  Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido;  

• Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de 
palavras acompanhadas de imagens para assimilar 
combinações de sons e de letras mais frequentes;  

• Compreender enunciados muito simples que visam satisfazer 
necessidades concretas;  

• Ordenar letras para escrever palavras e legenda imagens;  

• Preencher espaços em frases simples, com palavras dadas; 

• Copiar e escrever palavras aprendidas;  

• Produzir um texto (muito simples) coerente com recurso às 
áreas temáticas e aos conteúdos morfossintáticos abordadas; 

• Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como 
diferentes aspetos de si próprio;  

• Reconhecer características elementares da cultura anglo-
saxónica, em contexto escrito. 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Adequação 

Controlo vocabular 

Coerência e Coesão 

Desenvolvimento 

temático 

Correção 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

COMUNICAÇÃO 
ORAL 

42,5% 

• Compreender palavras e expressões muito simples, 
comunicadas  

de forma clara e pausada; 

• Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por 
comparação com a língua materna; 

• Identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em 
gravações áudio e audiovisuais; 

• Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito 
simples e curtas, com apoio visual/audiovisual; 

• Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais; 

• Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito 
simples; 

• Comunicar informação pessoal elementar; 

• Reconhecer e utilizar elementos da sua própria cultura, 
comparando com aspetos culturais da língua estrangeira, em 
contexto oral; 

• Reconhecer e utilizar características elementares da cultura 
anglo-saxónica, tais como festividades e símbolos, em contexto 
oral. 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento  

criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Âmbito 

Desenvolvimento 

temático e coerência 

Fluência 

Interação 

Correção 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

• Lista de verificação 

(expressão oral) 
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2.18. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (INGLÊS – 2.º CEB) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET) 

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

COMUNICAÇÃO 
ESCRITA 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
in

te
rc

u
lt

u
ra

l 

42,5% 

• Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 

• Compreender mensagens curtas e simples sobre assuntos do 
seu interesse; 

• Compreender textos simples com vocabulário limitado; 

• Identificar a ideia principal e a informação essencial em textos 
diversificados; 

• Desenvolver a literacia, compreendendo textos de leitura 
extensiva com vocabulário familiar; 

• Produzir um texto (simples) coerente sobre assuntos correntes 
ou de interesse pessoal, utilizando vocabulário comum, mas 
diversificado; 

• Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter 
geral; 

• Escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de 
necessidade; 

• Expressar opinião sobre os seus interesses, utilizando 
expressões e frases simples do dia a dia; 

• Descrever diferentes elementos da sua cultura, identidade e 
língua por oposição a outras culturas, em contexto escrito. 

• Conhecer e aplicar em contexto comunicativo, o vocabulário 
das várias áreas temáticas estudadas; 

• Compreender e aplicar conteúdos morfossintáticos estudados.  

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

 

Compreensão 

Adequação 

Controlo vocabular 

Coerência e Coesão 

Desenvolvimento 

temático 

Correção 

Trabalho de projeto 

(Pertinência, 

Organização, 

Correção, 

Competência Digital) 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

• Lista de verificação 

(textos escritos) 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

COMUNICAÇÃO 
ORAL 

42,5% 

• Compreender, oralmente, as questões principais, quando é 
usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos são 
do seu conhecimento; 

• (Re)Produzir textos orais com pronúncia e adequados; 

• Produzir um discurso (simples) coerente sobre assuntos 
correntes ou de interesse pessoal; 

• Expor, de forma breve, justificações para uma opinião ou um 
projeto; 

• Reconhecer e descrever, sumariamente, elementos da sua 
cultura, identidade e língua por oposição a outras culturas, em 
contexto oral. 

• Interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da 
atualidade; trocar ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos; 

• Conhecer e aplicar em contexto comunicativo, o vocabulário 
das várias áreas temáticas estudadas; 

• Compreender e aplicar conteúdos morfossintáticos estudados.  

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento  

criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

 

Compreensão 

Âmbito 

Desenvolvimento 

temático e coerência 

Fluência 

Interação 

Correção 

Trabalho de projeto 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

• Lista de verificação 

(expressão oral) 
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2.19. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS – 3.º CEB) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET) 

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

COMUNICAÇÃO 
ESCRITA 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
in

te
rc

u
lt

u
ra

l 

42,5% 

• Ler textos, com grau de complexidade crescente, escritos em 
linguagem clara e corrente; 

• Compreender textos factuais sobre assuntos de interesse 
pessoal ou cultural; 

• Compreender textos sobre temas abordados no âmbito 
intercultural; 

• Seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre 
temas culturais e sociais; 

• Ler textos de leitura extensiva de natureza diversa, conforme o 
nível de proficiência linguística; 

• Produzir textos, utilizando vocabulário comum, mas 
diversificado, conforme o nível de proficiência;  

• Produzir um discurso coerente sobre assuntos correntes ou de 
interesse pessoal;  

• Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter 
geral, conforme o nível de proficiência linguística; 

• Reconhecer e descrever diferentes elementos da sua cultura, 
identidade e língua por oposição a outras culturas, em contexto 
escrito; 

• Conhecer e aplicar o vocabulário das várias áreas temáticas 
estudadas; 

• Compreender e aplicar conteúdos morfossintáticos lecionados.  

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Adequação 

Controlo vocabular 

Coerência e Coesão 

Desenvolvimento 

temático 

Correção 

Trabalho de projeto 

(Pertinência, 

Organização, 

Correção, 

Competência Digital) 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

 

• Portefólio 

 

• Lista de verificação 

(textos escritos) 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

COMUNICAÇÃO 
ORAL 

42,5% 

• Compreender, com progressiva facilidade e autonomia, 
discursos simples produzidos de forma clara, conforme o grau 
de proficiência linguística;  

• Seguir conversas com grau de complexidade crescente;  

• Identificar o contexto do discurso, a ideia principal e 
informações simples; 

• Produzir um discurso coerente sobre assuntos correntes ou de 
interesse pessoal; 

• Comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem uma 
troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são 
familiares e habituais;  

• Descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante 
e referir assuntos relacionados com necessidades imediatas; 

• Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto 
em situações de role play; 

• Responder a perguntas diretas, conforme o grau de proficiência 
linguística; 

• Participar numa conversa curta sobre situações de rotina que 
lhe são familiares, de necessidade imediata e do seu interesse; 

• Trocar opiniões, comparar lugares, objetos, pessoas, usando 
linguagem simples; 

• Reconhecer e descrever diferentes elementos da sua cultura, 
identidade e língua por oposição a outras culturas, em contexto 
oral. 

• Conhecer e aplicar o vocabulário das várias áreas temáticas 
estudadas; 

• Compreender e aplicar conteúdos morfossintáticos lecionados.  
 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento  

criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Âmbito 

Desenvolvimento 

temático e coerência 

Fluência 

Interação 

Correção 

Trabalho de projeto 

(Pertinência, 

Organização, 

Correção, 

Competência Digital) 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

 

• Portefólio 

 

• Lista de verificação 

(expressão oral) 
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2.20. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (INGLÊS E ESPANHOL – ENSINO SECUNDÁRIO) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET) 

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

COMUNICAÇÃO 
ESCRITA 

 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

a 
in

te
rc

u
lt

u
ra

l 

42,5% 

• Selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos com 
ideias articuladas, marcadores explícitos e vocabulário 
frequente;  

• Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores 
culturais, mobilizando conhecimentos de natureza diversa e 
demonstrando abertura e empatia;  

• Selecionar estratégias para retirar a informação essencial nas 
tarefas de leitura e visionamento de documentos, em função 
de dificuldades; 

• Exprimir-se, por escrito, de modo claro e pormenorizado sobre 
uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista 
sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os 
inconvenientes de várias possibilidades; 

• Interagir, com clareza, respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com 
estruturas gramaticais simples e recursos adequados na 
construção de textos coerentes e coesos; 

• Redigir textos respeitando as convenções textuais e utilizando 
vocabulário frequente, frases com estruturas gramaticais 
simples e recursos adequados para construir textos coerentes 
e coesos; 

•  Conhecer e utilizar vocabulário frequente, frases com 
estruturas gramaticais corretas e recursos adequados para 
construir textos coerentes e coesos (conetores, marcadores e 
tempos verbais, entre outros) por escrito.  

• Reconhecer e descrever diferentes elementos da sua cultura, 
identidade e língua por oposição a outras culturas, em contexto 
escrito. 
 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Adequação 

Controlo vocabular 

Coerência e Coesão 

Desenvolvimento 

temático 

Correção 

Trabalho de projeto 

 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

 

• Lista de verificação 

(textos escritos) 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

COMUNICAÇÃO 
ORAL 

 

42,5% 

• Compreender as ideias principais em textos orais complexos 
sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões na 
sua área de estudo;  

• Selecionar estratégias para retirar a informação essencial nas 
tarefas de audição e visionamento de documentos, em função 
de dificuldades; 

• Exprimir-se, oralmente, de modo claro e pormenorizado sobre 
uma grande variedade de temas;  

• Explicar um ponto de vista sobre um tema da atualidade, 
expondo as vantagens e os inconvenientes de várias 
possibilidades; 

• Reconhecer e descrever elementos de diferentes culturas, em 
contexto oral; 

•  Comunicar, oralmente, com um certo grau de espontaneidade 
e de à-vontade; 

•  Interagir com fluência sobre experiências e vivências, em 
conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as 
convenções sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, 
pronunciando de forma clara, com ritmo e entoação 
apropriados e usando vocabulário frequente, estruturas 
frásicas diversas com recursos gramaticais adequados. 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

pensamento  

criativo 

Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Compreensão 

Âmbito 

Desenvolvimento 

temático e coerência 

Fluência 

Interação 

Correção 

Trabalho de projeto 

• Teste de 

avaliação/questão-

aula 

• Lista de verificação 

(expressão oral) 
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2.21. EDUCAÇÃO VISUAL 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO 
REFLEXÃO E 

INTERPRETAÇÃO 

30% 

• Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as 
técnicas e tecnologias artísticas; 

• Identificar e respeito diferentes manifestações culturais do 
património local e global; 

• Selecionar informação relevante para os trabalhos individuais 
e de grupo argumentando, negociando e aceitando diferentes 
pontos de vista. 

• Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando os 

elementos visuais e as ideias apresentadas aceitando, no 
sentido de melhorar o seu desempenho.  

• Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual, com 
intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos 
individuais e de grupo. 

Informação e comunicação 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade estética e 

artística 

Apropriação 

Análise 

Compreensão 

Completude 

Reflexão 

Composição 

Correção 

Estruturação 

Rigor 

Grelhas de 
observação:  
- Trabalhos práticos 
- Trabalhos de projeto 
- Bloco de desenho A6 
(Bloquinho) 
- Apresentação oral 
 
 Listas de Verificação: 

Ficha de trabalho 

Portefólio  
Quizz 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

EXPERIMENTAÇÃO, 
CRIAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

55% 

• Planificar as etapas de um projeto estabelecendo objetivos, 
traçando planos e concretizado projetos/trabalho 
identificando os recursos para a concretização dos mesmos; 

• Organizar a informação recolhida, com vista à elaboração e/ou 
apresentação de um trabalho, analisando-o para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem; 

• Inventar soluções para a resolução de problemas na criação de 
produtos artísticos mostrando disponibilidade para o 
autoaperfeiçoamento, através da reformulação do trabalho 
individual ou em grupo, a partir do feedback dos pares e do 
professor.  

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

• Manipular adequadamente os utensílios / ferramentas. 

• Utilizar criativamente linguagens visuais para transmitir as 
suas ideias. 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Sensibilidade estética e 

artística 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Aplicação 

Organização 

Pertinência 

Criatividade 

Domínio (de 

materiais e 

técnicas) 
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2.22. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO 
REFLEXÃO E 

INTERPRETAÇÃO 
 

30% 

• Utilizar criativamente linguagens visuais para transmitir as 
suas ideias; 

• Apreciar as qualidades dos materiais, através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo relações 
com a utilização de técnicas específicas de materiais; 

• Compreender a evolução dos artefactos, objetos e 
equipamentos, estabelecendo relações entre o presente e o 
passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que 
possam influenciar a sua criação, ou reformulação; 

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

• Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, explicitando as suas funções, vantagens e 
impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e 
ambientais; 

• Identificar diferentes manifestações culturais do património 
local e global. 

Informação e comunicação 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade estética e 

artística 

Apropriação  

Análise 

Compreensão 

Completude 

Reflexão 

Composição 

Correção 

Estruturação 

Rigor 

Grelhas de observação:  
- Trabalhos práticos 
- Trabalhos de projeto 
- Bloco de desenho A6 
(Bloquinho) 
- Apresentação oral 
 
 Listas de Verificação:  

Ficha de trabalho 

Portefólio  
Quizz 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

EXPERIMENTAÇÃO, 
CRIAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

55% 

• Analisar situações concretas como consumidor prudente e 
defensor do património cultural e natural da sua localidade e 
região, manifestando preocupações com a conservação da 
natureza e respeito pelo ambiental. 

• Planificar as etapas de um projeto / trabalho identificando os 
recursos para a concretização dos mesmos. 

• Organizar a informação recolhida, com vista à elaboração 
e/ou apresentação de um trabalho; 

• Inventar soluções para a resolução de problemas na criação 
de produtos artísticos; 

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

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Sensibilidade estética e 

artística 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Aplicação 

Organização 

Pertinência 

Criatividade 

Domínio (de 

materiais e 

técnicas) 
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• Manipular adequadamente os utensílios / ferramentas 
técnicas; 

• Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar 
informação sobre a disciplina e sobre os temas do seu 
interesse ou dos projetos a desenvolver; 

• Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou 
reciclagem de materiais, tendo em atenção a 
sustentabilidade ambiental. 
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2.23. GEOMETRIA DESCRITIVA A 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO,  
REFLEXÃO E 
CONCEITOS 

20% 

• Conhece noções essenciais de Geometria no Espaço. 

• Conhece construções elementares de 
geometria plana. 

• Identifica o objeto, finalidade e vocação particular da 
Geometria Descritiva no estudo exato das formas dos objetos 

e distingue estes da sua representação gráfica.   

• Distingue elementos essenciais da geometria plana. 

• Identifica os elementos caracterizadores de uma projeção 

(centro de projeção, projetante, superfície de projeção, 

projeção). 

• Compreende espacialmente cada um dos métodos auxiliares 

em estudo e reconhecer as suas características e aptidões, 

selecionando o mais adequado, de acordo com o objetivo 

pretendido. 

• Infere os tipos de projeção e o modo como interferem na 

projeção de um mesmo objeto: central ou cónica, paralela 

ou cilíndrica.   

• Identifica a função e vocação particular de cada um dos 

sistemas de representação a partir de descrições gráficas de 

um mesmo objeto. 

• Identifica os planos que organizam o espaço nos Sistemas de 

Representação. 

 

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Apropriação 

Sistematização 

Reflexão 

Completude 

Organização 

Correção 

Rigor 

Grelhas de 

Observação 

-  Trabalhos individual 

e/ou grupo 

Participação 

Cooperação 

Responsabilidade 

Autonomia 

 

Listas de Verificação 

- Fichas de trabalho 

- Trabalhos de casa 

- Exposição de 

conteúdos 

 

Testes de Avaliação 

 

Questões-Aula 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

PROCEDIMENTOS, 
RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

65% 

• Dominar procedimentos, materiais e técnicas da 
representação gráfica. 

• Aplicar o rigor gráfico na resolução de problemas e 
apresentação de ideias. 

• Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a 
verdadeira grandeza de elementos geométricos  

•    Desenvolver a criatividade na resolução de problemas. 

• Representar formas tridimensionais a partir da sua descrição 
gráfica nos sistemas de representação diédrica ou triédrica. 

• Representar  

• Representar de entidades geométricas elementares 
condicionadas por relações de pertença e/ou resultantes de 
intersecções. 

• Representar de figuras planas,  sólidos geométricos e formas 
tridimencionais . 

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e 

tecnológico  

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

Pensamento Criativo 

 

Apropriação 

Sistematização 

Reflexão 

Completude 

Organização 

Correção 

Rigor 

 
  



 

 
  

76/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

2.24. EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APTIDÃO FÍSICA, 
ATIVIDADES FÍSICAS E 

CONHECIMENTOS 

85% 
 

• Situar-se na Zona Saudável, considerando os valores de 
referência do programa Fit Escola; 

• Conhecer e aplicar as regras básicas de cada modalidade 
desportiva, coletivas e individuais, em contexto de jogo 
formal e informal; 

• Realizar atividades motoras, locomotoras e manipulativas, 
tendo em consideração a relação do seu próprio corpo com o 
espaço;  

• Dominar as habilidades técnicas ofensivas e defensivas, em 
contexto de cooperação e competição; 

• Dominar as intensões táticas ofensivas e defensivas, em 
contexto de cooperação e competição; 

• Adotar comportamentos que promovam a saúde e o bem-
estar; 

• Conhecer e aplicar as regras de jogo inerentes a cada 
modalidade desportiva; 

• Pensar de modo abrangente e lógico, analisando informação, 
experiências ou ideias, agindo e argumentando com vista à 
resolução de situações;  

• Ser solidário para com os pares nas tarefas de aprendizagem 
ou na sua organização. 

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Consciência e domínio do 

corpo 

Correção técnica 

Rigor  

Destreza  

Consistência  

Cooperação 

Adequação  

Aplicação (das 

regras de jogo) 

Ritmo 

Grelhas de Observação 

 

Listas de Verificação 

 

Questionário/Quiz/ 

Teste/ Questão-aula 
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2.25. EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO 
EXPERIMENTAÇÃO   

CRIAÇÃO E REFLEXÃO 

40% 
 

• Utilizar o vocabulário específico da disciplina para descrever 
os aspetos musicais; 

• Identificar características rítmicas, melódicas, harmónicas e 
formais;  

• Identificar e compreender as funções dos símbolos musicais   

• Apropriar-se e utilizar os diferentes códigos e convenções de 
leitura, escrita e notação musical;   

• Relacionar a música com outras artes e áreas do saber; 

• Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 
articula a música com outras áreas do conhecimento, com 
rigor artístico e controle emocional; 

• Explorar e desenvolver ideias sonoras e musicais partindo de 
determinados estímulos e temáticas e utilizando recursos 
técnico-artísticos elementares. 

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Consciência e domínio do 

corpo 

 

Cooperação 

Rigor  

Adequação  

Apropriação 

Criatividade 

Destreza 

• Grelha Observação 

• Exercícios práticos 

• Teste Oral 

 

 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

45% 

• Cantar individualmente e em grupo repertório variado com 
domínio básico da técnica instrumental; 

• Tocar individualmente e em grupo repertório variado com 
controle melódico, rítmico, de dinâmica e de elementos 
expressivos, com domínio básico da técnica instrumental;  
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2.26. MATERIAIS E TECNOLOGIAS 
 

 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das 

aprendizagens essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO 
REFLEXÃO E 

INTERPRETAÇÃO 

25% 

• Compreende a importância dos materiais e das 
tecnologias, identificando e caraterizando diferentes 
amostras; 

• Reconhece as principais propriedades dos materiais 
(estéticas, funcionais, físicas, mecânicas, não mecânicas, 
superfície, processamento, económicas, aplicações); 

• Explora metodologias e técnicas materiais e de expressão; 

• Reconhece os principais e mais relevantes processos de 
produção dos diferentes materiais; 

• Amplia, gradualmente, o entendimento de questões de 
ordem metodológica indispensáveis ao exercício teórico-
prático; 

• Planifica as etapas de realização de um projeto, 
identificando os recursos necessários à sua concretização. 

Informação e comunicação 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade estética e 

artística 

Apropriação 

Análise 

Compreensão 

Completude 

Estruturação 

Reflexão 

Rigor Grelhas de 

observação:  

 

- Trabalhos práticos 

- Trabalhos de projeto 

- Apresentação oral 

 

Lista de verificação  

Portefólio  

Quizz 
DOMÍNIO 2 (D2) 

 
EXPERIMENTAÇÃO, 

CRIAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

60% 

• Inventa soluções para a resolução de problemas na 
criação de produtos; 

• Aplica tecnologias de produção de artefactos simples; 

• Adquire e/ou desenvolve competências de expressão e 
comunicação; 

• Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções, evidenciando os conhecimentos adquiridos; 

• Concretiza trabalhos experimentais como atividades 
privilegiadas no desenvolvimento de aprendizagens e 
competências técnicas (maquetas, modelos, protótipos, 
entre outros); 

• Comunica de forma adequada e eficaz os seus 
conhecimentos e opiniões, dominando o vocabulário 
específico da disciplina e utiliza diferentes técnicas de 
comunicação. 

• Expressa opiniões e conceitos oralmente e/ou 
graficamente sobre os produtos. 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Sensibilidade estética e 

artística 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Aplicação 

Organização 

Pertinência 

Adequação 

Domínio (de 

materiais e 

técnicas) 

Criatividade 
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2.27. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2.º e 3.º CEB) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

Segurança, 
responsabilidade e 

respeito em 
ambientes digitais; 

Pesquisa, 
Comunicação e 

Colaboração 
 

PONTOS DA 
ESFERA TEÓRICA 

30% 

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no 
uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais 

• Conhecer diferentes sistemas operativos e mecanismos de 
segurança;  

• Adotar práticas seguras de instalação, atualização, 
configuração e utilização de ferramentas digitais;  

• Conhecer comportamentos que visam a proteção da 
privacidade; adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais;  

• Adotar práticas seguras de utilização das ferramentas digitais 
e na navegação na Internet;  

• Ler, compreender e identificar mensagens manipuladas ou 
falsas;  

• Identificar os riscos do uso inapropriado de imagens, de sons 
e de vídeos;  

• Respeitar as normas dos direitos de autor associados à 
utilização da imagem, do som e do vídeo. 

 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a 

realizar online 
• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados 

ou informações pertinentes;  
• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como 

ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa;  
• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de 

aplicações para apoiar o processo de investigação e de 
pesquisa online;  

• Analisar criticamente a qualidade da informação;  
• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma 

a permitir a organização e gestão da informação. 

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Rigor 

Referenciação 

Reflexão 

Correção 

Aplicação 

Apropriação  

Compreensão  

 

 

Grelhas de Observação 

- Trabalhos individual 

e/ou grupo 

Participação 
Cooperação 

Responsabilidade 
Autonomia 

 
Listas de Verificação 

- Portfolio 

- Pasta de Materiais de 

Aula 

- Exposição de 

conteúdos 

 

Projetos Multimédia 
 

Testes de Avaliação 
 

Questões-Aula 
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DOMÍNIO 2 (D2) 
 

Investigação, Criação 
e Inovação 

 
PONTOS DA 

ESFERA PRÁCTICA 
(cumprimento dos 

requisitos dos 
enunciados das tarefa, 

cumprimento dos 
prazos) 

55% 

Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação 
e colaboração 

• Selecionar as soluções tecnológicas (mais adequadas para 
realização de trabalho colaborativo e comunicação) que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a 
comunicação e colaboração em ambientes digitais fechados. 

 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento 

computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de 

apoio à criatividade 
• Compreender e utilizar técnicas elementares 

(enquadramento, ângulos, entre outras) de captação e edição 
de imagem, som, vídeo e modelação 3D;  

• Analisar que tipos de problemas podem ser resolvidos 
usando, imagem, som, vídeo, modelação e simulação; 

• Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, utilizando as 
técnicas e materiais adequados de captação de imagem, som, 
vídeo e modelação, tendo em vista soluções adequadas a um 
problema ou projeto;  

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Apresentação / 

Grafismo 

Estruturação 

Criatividade 

Completude 

Adequação 

Cooperação 
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2.28. COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO 
REFLEXÃO E 

INTERPRETAÇÃO 

30% 

• Identificar diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais mobilizando diferentes critérios estéticos.   

• Compreender os princípios da linguagem das artes visuais 
integrada em diferentes contextos culturais (estilos e 
movimentos artísticos, épocas e geografias).   

• Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, 
arquitetura e artesanato de acordo com os contextos 
históricos, geográficos e culturais.   

• Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, 
físicas e expressivas) os objetos artísticos.  

• Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as 
técnicas e tecnologias artísticas (pintura, desenho, escultura, 
fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre 
outros).   

• Refletir sobre temas de identidade e do quatidiano utilizando 
referências da arte contemporânea.  

• Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, 
cor, espaço, forma, movimento, ritmo; proporção, 
desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido 
crítico, na análise dos trabalhos individuais e de grupo.  

• Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) 
contexto(s) e dos(s) públicos(s).  

• Compreender os significados, processos e intencionalidades 
dos objetos artísticos.  

Informação e comunicação 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Sensibilidade estética e 

artística 

Apropriação 

Análise 

Compreensão 

Completude 

Reflexão 

Composição 

Correção 

Estruturação 

Rigor 

 

 

Grelhas de 

observação:  

- Trabalhos práticos 

- Trabalhos de projeto 

- Bloco de desenho A6 

(Bloquinho) 

- Apresentação oral 

 

 Listas de Verificação:  

Ficha de trabalho  

Portefólio  

Quizz 

 

 DOMÍNIO 2 (D2) 
 

EXPERIMENTAÇÃO, 
CRIAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

55% 

• Interpretar e Intervir na comunidade, individualmente ou em 
grupo, reconhecendo o papel das artes nas mudanças 
sociais.  

• Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos 
(pintura, escultura, desenho, fotografia, multimédia, entre 
outros).  

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Sensibilidade estética e 

artística 

Aplicação 

Organização 

Pertinência 

Criatividade 
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• Transformar narrativas visuais, criando novos modos de 
interpretação.  

• Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos 
seus trabalhos.  

• Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a 
construção de ideias, mobilizando as várias etapas do 
processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e 
reflexão).  

• Inventar soluções para a resolução de problemas no processo 
de produção artística.  

• Tomar consciência da importância das características do 
trabalho artístico (sistemático, reflexivo e pessoal) para o 
desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho.  

• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções, evidenciando os conhecimentos adquiridos.  

• Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: projeto, portefólio) de 
trabalho individual, em grupo e em rede.  

• Desenvolver individualmente e em grupo projetos de 
trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares (artes 
performativas, multimédia, instalações, happening, entre 
outros).  

• Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando 
a organização dos elementos visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas.  

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Domínio (de 

materiais e 

técnicas) 
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2.29. OFICINA DE ARTES E ESPETÁCULO 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

40% 
 

• Criar, sozinho ou em grupo, diferentes ambientes sonoros e 
peças musicais; 

• Improvisar, a solo ou em grupo, sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou não 
musicais; 

• Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz (altura, 
ritmo, intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões 
faciais) para caracterizar personagens; 

• Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do 
corpo, na totalidade ou por partes, através de movimentos 
locomotores e não locomotores; 

•  Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor, integrando diferentes elementos do 
Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto, 
rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da Dinâmica 
(pesado/leve, forte/fraco). 

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Consciência e domínio do 

corpo 

 

Cooperação 

Correção técnica 

Ritmo 

Rigor  

Adequação  

Apropriação 

Correção  

Criatividade 

Destreza 

• Exercícios de 

Dramatização 

 

• Performance no 

Teatro Musical 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

45% 

• Demonstrar domínio da voz, cantando a solo, em grupo ou 
aquando da interpretação de uma personagem; 

• Interpretar uma personagem de forma expressiva e de acordo 
com as diretrizes solicitadas; 

• Evidenciar, em contexto corográfico, expressão facial, 
corporal e domínio na execução técnica. 
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2.30. +DESPORTO (RUGBY) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

CAPACIDADES, 
CONHECIMENTOS E 
PROCEDIMENTOS 

85% 
 

• Pensar de modo abrangente e lógico, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com vista à resolução 
de situações.   

• Utilizar conhecimentos, metodologias e ferramentas para 
apresentar análises críticas.  

• Desenvolver novas ideias e soluções, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de aprendizagem.  

• Reconhecer, expressar e gerir emoções, dando respostas a 
necessidades sociais.  

• Demonstrar capacidade de cooperação, partilha, 
colaboração, competição e trabalho em equipa.  

• Interagir com tolerância, empatia e aceitar diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo novas formas de participar na 
sociedade.  

• Demonstrar conhecimento e adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-estar.  

• Princípios básicos do respeito no Rugby – com adversários, 
treinadores, árbitros, etc…,  

• Procura da excelência comportamental.  

• Atingir os valores do Rugby, o Respeito, a Integridade, a 
Paixão, a Solidariedade e a Disciplina. 

• Trabalhar no sentido de potenciar as mais-valias e aprimorar 
as fragilidades.  

• Manifestar as necessidades e procurar apoios para melhorar.  
• Definir, desenvolver e avaliar, com autonomia, estratégias 

para alcançar os seus próprios objetivos.  
• Ser confiante e resiliente, construindo caminhos 

personalizados de aprendizagem, com base nas suas 
vivências.  

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Consciência e domínio do 

corpo 

 

Correção técnica 

Rigor  

Destreza  

Consistência  

Cooperação 

Adequação  

Aplicação (das 

regras de jogo) 

Ritmo 

Grelhas de Observação 

 

Listas de Verificação 

 

Questionário/Quiz/ 

Teste/ Questão-aula 
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• Realizar atividades motoras, locomotoras e manipulativas, 
tendo em consideração a relação do seu próprio corpo com o 
espaço.  

• Estabelecer consigo e com os outros, uma relação 
harmoniosa, tendo consciência de si a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e moral.  

• Participar em competições, utilizando os conhecimentos 
adquiridos e aplicados os valores do Rugby. 
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2.31. CIÊNCIA EM REAÇÃO 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens essenciais 
por domínio (AED) e das aprendizagens essenciais 

transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de 
competência do 

PASEO 
Critérios 

Instrumentos / 
Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO / 
COMUNICAÇÃO 

 

45% 

• Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, 
integrando saberes prévios para construir novos 
conhecimentos.  

• Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente 
fundamentadas sobre questões de cariz ciência-tecnologia-
sociedade-ambiente.  

Bem-estar, saúde, 

ambiente 

Consciência e domínio 

do corpo 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

Informação e 

comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento crítico e 

Pensamento Criativo 

Raciocínio e resolução 

de problemas 

Relacionamento 

interpessoal 

Saber científico, técnico 

e tecnológico 

Sensibilidade estética e 

artística 

Autonomia 

Colaboração 

Responsabilidade 

Correção 

Expressividade 

Rigor Estruturação 

- Grelhas de Observação 

  - Trabalho de grupo 

e/ou individual 

  - Apresentação oral 

  - Apresentação 

multimédia 
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2.32. 1.º CEB (Português) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

ORALIDADE 
20% 

• Compreender os diversos tipos de texto. 

• Identificar a intenção comunicativa. 

• Pesquisar e selecionar a informação relevante em 
enunciados orais e escritos transformando-a em 
conhecimento.  

• Falar de forma clara e audível. 

 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Compreensão / 
aquisição 
Expressão 
Adequação 

Grelha de observação 
direta: 

• Caderno diário 

• Apresentação oral 

• Trabalho de grupo 

 
Lista de verificação: 

• Diferentes tipos de 
exposição escrita 
(cartaz, recado, 
aviso, banda 
desenhada, texto 
narrativo…) 

 
Teste de 
conhecimentos: 

• Questão – aula 

• Questionários 

• Ficha de trabalho 
Ficha de avaliação 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

LEITURA E EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

25% 

• Ler todo o tipo de material escrito.  

• Compreender o que lê. 

• Discutir fundamentando o seu ponto de vista. 

• Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados 
pelos textos lidos. 

• Exprimir a sua opinião. 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Sensibilidade estética e 
artística 

Compreensão / 
aquisição 
Organização 
Rigor 
Pertinência  

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

ESCRITA 
25% 

• Redigir palavras e textos diversos com coerência e correção 
ortográfica. 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Sensibilidade estética e 
artística 

Adequação 
Pertinência 
Organização 
Reflexão 

DOMÍNIO 4 (D4) 
 

GRAMÁTICA 
15% 

• Aplicar as regras gramaticais trabalhadas, adequando-as a 
novas situações. 

Raciocínio e resolução de 
problemas 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Rigor 
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2.33. 1.º CEB (Matemática) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

CONHECIMENTO 
 

40% 

• Ler e representar números no sistema de numeração 
decimal. 

• Identificar o valor posicional de um algarismo e relacionar 
os valores das diferentes ordens e classes. 

• Efetuar contagens progressivas e regressivas. 

• Comparar e ordenar números naturais. 

• Reconhecer relações numéricas e propriedades das 
operações e utilizá-las em situações de cálculo. 

• Conhecer e aplicar os conceitos de geometria e medida, 
interligando-os de forma correta e transversal. 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Compreensão / 
aquisição 
Reflexão 
Rigor 

Grelha de observação 
direta: 

• Caderno diário 

• Trabalho de grupo 

 
Lista de verificação: 

• Resolução de 
problemas 

• Situação de jogo 

 
Teste de 
conhecimentos: 

• Questão – aula 

• Questionários 

• Ficha de trabalho 
• Ficha de avaliação 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

RACIOCÍNIO E 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

35% 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas. 

• Resolução de situações problemáticas, envolvendo a 
organização e tratamento de dados em contextos familiares 
variados. 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e 
tecnológico  
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Pensamento crítico e 
Pensamento Criativo 

Compreensão / 
aquisição 
Organização 
Reflexão 
Rigor 

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMUNICAÇÃO 
MATEMÁTICA 

10% 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem apropriados. 

• Formular questões, escolher métodos de recolha de dados, 
selecionar formas de organização e representação de 
dados, analisar e concluir. 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
Pensamento Criativo 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Compreensão / 
aquisição 
Reflexão 
Organização 
Rigor 
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2.34. 1.º CEB (Estudo do Meio) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

COMUNICAÇÃO EM 
CIÊNCIAS 

45% 

• Formular e comunicar opiniões críticas, com base em 
conhecimento científico. 

• Adquirir, compreender e aplicar os conhecimentos / 
conteúdos programáticos. 

• Aplicar conhecimentos / aprendizagens a novas situações. 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
Pensamento Criativo 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Compreensão / 
aquisição 
Reflexão 
Organização 
Rigor 

Grelha de observação 
direta: 

• Caderno diário 

• Apresentação oral 

• Trabalho de grupo 
 

Lista de verificação: 

• Elaboração de 
cartazes, folhetos, 
maquetas, mapas, 
etc. 

 

Teste de 
conhecimentos: 

• Questão – aula 

• Questionários 

• Ficha de trabalho 

• Ficha de avaliação 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

TRABALHO PRÁTICO 
E/OU EXPERIMENTAL 

15% 

• Conhecer e manusear corretamente os materiais e 
instrumentos necessários à realização de experiências. 

• Saber colocar hipóteses e demonstrar espírito crítico face 
aos resultados obtidos. 

Bem-estar, saúde, ambiente 
Consciência e domínio do 
corpo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
Pensamento Criativo 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Relacionamento 
interpessoal 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Sensibilidade estética e 
artística 

Rigor 
Autonomia 
Cooperação 
Responsabilidade 
Expressão 
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DOMÍNIO 3 (D3) 
 

COMPREENSÃO 
HISTÓRICA 

25% 

• Reconhecer a importância de diversas fontes na construção 
do conhecimento do seu passado. 

• Valorizar e reconhecer as múltiplas pertenças de cada 
pessoa a diferentes grupos e comunidades. 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Adequação  
Compreensão / 
aquisição 
Rigor 
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2.35. 1.º CEB (Apoio ao Estudo) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

MONITORIZAÇÃO 
30% 

• Cumprir os prazos e todas as solicitações do Professor na 
realização das tarefas.   

• Utilizar métodos de trabalho eficazes.  

• Expressar as suas dúvidas.   

Desenvolvimentos pessoal e 
autonomia  
Relacionamento 
interpessoal 
Informação e comunicação  

Responsabilidade 
Cooperação  
Empenho  

Grelha de observação 
direta: 

• Caderno de T.P.C  

• Apresentação oral 

• Trabalho de grupo 

 
Verificação de 
conhecimentos: 

• Ficha de trabalho 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

INICIATIVA,  
MOBILIZAÇÃO E 
PERSISTÊNCIA 

55% 

• Demonstrar iniciativa.  

• Mobilizar e utilizar os conhecimentos. 

• Desenvolver a autonomia revelando interesse na atividade.  

• Evidenciar progressão/regularidade na aplicação dos 
conhecimentos.  

Saber científico, técnico e 
tecnológico  
Raciocínio e resolução de 
problemas  
Pensamento critico e 
criativo  
Informação e comunicação 
Linguagens e textos  

Compreensão/ 

Aquisição 
Adequação 
Rigor 
Pertinência 
Organização 
Expressão 
Reflexão 
Empenho 
Responsabilidade 
Cooperação 
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2.36. 1.º CEB (Educação Artística) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

APROPRIAÇÃO DE 
TÉCNICAS 

30% 

• Conhecer e aplicar os diferentes universos visuais. 

• Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais na 
elaboração dos trabalhos práticos. 

• Identificar e participar em diferentes estilos e géneros 
convencionais de teatro. 

• Reconhecer diferentes formas de usar a voz e o corpo para 
caracterizar personagens e ambiências. 

Informação e comunicação 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Sensibilidade estética e 
artística 

Compreensão / 
aquisição 
Organização 
Reflexão 
Rigor 

Grelha de observação 
direta: 

• Apresentação oral 

• Trabalho de grupo 

 
Lista de verificação: 
• Diferentes tipos de 

exposição 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

25% 

• Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 
realidades visuais. 

• Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 
sistemas de comunicação visual. 

• Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 
múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s). 

• Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento 
do(s) gosto(s): escolher, sintetizar, tomar decisões, 
argumentar e formar juízos críticos. 

Informação e comunicação 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Sensibilidade estética e 
artística 

Compreensão / 
aquisição 
Organização 
Reflexão 
Rigor 

DOMÍNIO 3 (D3) 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

30% 

• Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias 
técnicas de expressão. 

• Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção 
expressiva das suas produções plásticas. 

• Construir personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

• Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo 
dramático, improvisação e representação. 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade estética e 
artística 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Compreensão / 
aquisição 
Organização 
Pertinência 
Adequação 
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2.37. 1.º CEB (Informática) 
 

Domínios 
Ponderação 

relativa 

Descritores operativos das aprendizagens 
essenciais por domínio (AED) e das aprendizagens 

essenciais transversais (AET)  

Os alunos devem ser capazes de: 

Áreas de competência do 
PASEO 

Critérios 
Instrumentos / 

Tarefas   

DOMÍNIO 1 (D1) 
 

SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE E 

RESPEITO EM 
AMBIENTES DIGITAIS 

30% 

• Conhecer mecanismos de segurança. 

• Conhecer e adotar comportamentos que visam a proteção 
da privacidade e navegação segura na internet. 

• Compreender os conceitos phishing, smishing, vishing. 

• Compreender o que é a prática do cyberbullying e como 
evitá-la. 

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Rigor 
Referenciação 

Reflexão 
Correção 
Aplicação 

Apropriação 
Compreensão 

Grelhas de 

Observação 

 

Questões-Aula 

• Uma por módulo 

DOMÍNIO 2 (D2) 
 

INVESTIGAR E 
PESQUISAR, 

COLABORAR E 
COMUNICAR, CRIAR E 

INOVAR 

55% 

• Utilizar o computador como ferramenta de apoio ao 
processo de investigação e pesquisa. 

• Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e 
relevantes de acordo com o tema a desenvolver. 

• Conhecer e utilizar aplicações que permitam a comunicação 
e a colaboração. 

• Produção de trabalhos propostos utilizando as tecnologias 
digitais analisadas em aula. 

• Apresentar e partilhar os trabalhos produzidos utilizando as 
aplicações de comunicação estudadas em aula. 

 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

Apresentação 
Grafismo 

Estruturação 
Criatividade 
Completude 
Adequação 
Cooperação 
Pertinência 

Correção 
Aplicação 

Apropriação  
Compreensão  

 



 

 
  

94/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

Anexo III – Planificação Temporal  

 

3.1. PORTUGUÊS 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

5.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Poesia; 

• Lendas; 

• O Rapaz de Bronze (Sophia de Mello Breyner Andresen); 

• Contos de autor; 

• O Príncipe Nabo (Ilse Losa). 

50% 

Gramática 15% 
 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

6.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Poesia (autores portugueses, autores lusófonos e romanceiro); 

• Contos de Grimm; 

• Narrativas de autor; 

• Ulisses (Maria Alberta Menéres); 

• Os Piratas (Manuel António Pina). 

50% 

Gramática 15% 



 

 
  

95/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Poesia (autores portugueses, autores lusófonos e autores estrangeiros); 

• O Cavaleiro da Dinamarca (Sophia de Mello Breyner Andresen); 

• Narrativa de autor; 

• Leandro, Rei da Helíria (Alice Vieira). 

50% 

Gramática 15% 

 
 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Poesia (autores portugueses, autores lusófonos e autores estrangeiros); 

• Saga (Sophia de Mello Breyner Andresen); 

• Narrativa de autor; 

• Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor (Manuel António Pina). 

50% 

Gramática 15% 
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Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

9.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Poesia (autores portugueses, autores lusófonos e autores estrangeiros); 

• A aia (Eça de Queirós); 

• Narrativa de autor; 

• Os Lusíadas (Camões); 

• Auto da Barca do Inferno (Gil Vicente). 

50% 

Gramática 15% 

 
 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Poesia trovadoresca; 

• Rimas (Camões); 

• Crónica de D. João I (Fernão Lopes); 

• Os Lusíadas (Camões); 

• Farsa de Inês Pereira (Gil Vicente). 

50% 

Gramática 15% 
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Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Sermão de Santo António aos Peixes (Pe. António Vieira); 

• Frei Luís de Sousa (Almeida Garrett); 

• Amor de Perdição (Camilo Castelo Branco); 

• Os Maias (Eça de Queirós); 

• Sonetos (Antero de Quental); 

• Cesário Verde. 

50% 

Gramática 15% 

 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 10% 

Escrita 15% 

Educação Literária 

• Fernando Pessoa (Ortónimo); 

• Alberto Caeiro (Heteronímia); 

• Ricardo Reis (Heteronímia); 

• Álvaro de Campos (Heteronímia); 

• Mensagem (Fernando Pessoa); 

• Conto de autor português contemporâneo; 

• Poesia contemporânea; 

• Memorial do Convento (Saramago). 

50% 

Gramática 15% 
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3.2. MATEMÁTICA 
 

Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

5.º Ano 

Números 

• Números naturais. 

• Frações, decimais e percentagens. 

35% 

Geometria e Medida 

• Ângulos e triângulos. 

• Figuras planas e poliedros. 

30% 

Álgebra 

• Relações e regularidades. 
20% 

Dados 

• Dados e probabilidades. 
15% 

 
 

Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

6.º ano 

Números 

• Números naturais. Potências de expoente natural. Decomposição de um número 
natural em fatores primos. 

• Números racionais.  

32% 

Álgebra 

• Relações e regularidades. 
18% 

Geometria e Medida 

• Áreas e volumes. 

• Isometrias no plano 

38% 

Dados 

• Organização e tratamento de dados. 
12% 
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Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º ano 

Números 

• Números inteiros 

• Números racionais 

• Notação científica 

25% 

Geometria 

• Figuras geométricas 

• Figuras semelhantes 

30% 

Álgebra 

• Expressões algébricas e equações 

• Regularidades, sequências e sucessões 

30% 

Dados 

• Dados e probabilidades 
15% 

 

Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ano 

Números 

• Números racionais. Números reais. 
22% 

Álgebra 

• Funções, sequências e sucessões. 

• Monómios e polinómios. 

• Equações literais e sistemas. 

47% 

Geometria 

• Teorema de Pitágoras 

• Vetores, translações e isometrias. Isometrias no plano 

• Áreas e Volumes 

23% 

Dados 

• Medidas de dispersão. 
8% 
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Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

9.º ano 

Números 

• Números reais 
10% 

Álgebra 

• Expressões algébricas, equações e inequações 
30% 

Funções 

• Função quadrática 

• Função de proporcionalidade inversa 

20% 

Geometria 

• Figuras planas 

• Razões trigonométricas no triângulo retângulo 

25% 

Dados 

• Questões estatísticas, recolha e organização de dados 

• Representações gráficas 

• Análise de dados 

• Probabilidades 

15% 

 

Matemática A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 

Geometria 

• Geometria analítica no plano  

• Geometria analítica no espaço  

• Cálculo vetorial no plano e no espaço  

50% 

Funções 

• Generalidades acerca de funções reais de variável real  

• Funções quadráticas, módulo e funções definidas por ramos  

• Polinómios  

50% 
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Matemática A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

Geometria 

• Trigonometria e Funções trigonométricas 

• Geometria analítica no plano e no espaço 

50% 

Funções 

• Sucessões 

• Funções reais de variável real 

• Limites e derivadas de funções polinomiais e racionais 

45% 

Estatística 5% 

 

MACS Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 

Métodos de Apoio à Decisão 

• Teoria matemática das eleições 

• Teoria da partilha equilibrada 

45% 

Estatística 

• Estatística 
35% 

Modelos Matemáticos 

• Modelos matemáticos 
20% 
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Matemática A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano 

Funções 

• Funções reais de variável real 

• Limites, continuidade e assíntotas 

• Derivadas, monotonia e concavidades  

• Funções exponenciais e logarítmicas 

• Funções trigonométricas 

70% 

Números Complexos 15% 

Probabilidades e Cálculo Combinatório 15% 

 
 
 
  

MACS Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

Modelos Matemáticos 

• Modelos de Grafos 

• Modelos Populacionais 

52% 

Estatística e Probabilidades 

• Probabilidades 

• Estatística Inferencial 

48% 
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3.3. CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA E GEOLOGIA 
 

Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Ciências Naturais 
5.º ano 

A água, o ar, as rochas e o solo – Materiais Terrestres 45% 

Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 45% 

Unidade na diversidade de seres vivos 10% 

 

Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Ciências Naturais 
6.º ano 

Processos vitais comuns aos seres vivos 

• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio nos animais 

• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio nas plantas 

45% 

• Transmissão de vida: Reprodução no ser humano. 

• Transmissão de vida: Reprodução nas plantas 
35% 

Agressões do meio e integridade do organismo 

• Microrganismos 

• Higiene e problemas sociais. 

20% 
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Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Ciências Naturais 
7.º ano 

Terra em Transformação 

• Dinâmica externa da Terra 
25% 

• Estrutura e dinâmica interna da Terra 25% 

• Consequências da dinâmica interna da Terra 20% 

• A Terra conta a sua história 20% 

• Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra 10% 

 

Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Ciências Naturais 
8.º ano 

Terra – um planeta com vida 

• Condições que permitem a vida na Terra 

• A célula como unidade básica da biodiversidade 

15% 

Sustentabilidade na Terra 

• Interação entre os seres vivos e o ambiente 

• Fluxos de energia e ciclos de matéria em equilíbrio dinâmico 

35% 

• Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas 

• Gestão dos ecossistemas e desenvolvimento sustentável 

• Proteção e conservação da natureza 

40% 

• Impactes da ciência e da tecnologia no desenvolvimento sustentável 10% 
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Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Ciências Naturais 
9.º ano 

Saúde individual e comunitária 
o Saúde e qualidade de vida da população 
o Estratégias de Promoção da saúde 

10% 

Organismo humano em equilíbrio 

• Organismo humano em ação 
o Níveis estruturais do corpo humano 
o Alimentação saudável 
o Sistema digestivo 
o O sangue 
o Sistema cardiovascular 
o Sistema linfático 
o Sistema Respiratório 

40% 

• Regulação do organismo humano 
o Função excretora 
o Sistema Nervoso 
o Sistema Hormonal 

20% 

• Suporte básico de vida 15% 

Transmissão da Vida 

• Sistema Reprodutor 

• Conhecimento Genético 

15% 
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Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Biologia Geologia 
10.º ano 

Biodiversidade 10% 

Obtenção de matéria 15% 

Distribuição de matéria 10% 

Transformação e utilização de energia pelos seres vivos 15% 

Geologia e Métodos 20% 

Estrutura e dinâmica da geosfera 30% 

 

Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Biologia Geologia 
11.º ano 

Crescimento, renovação e diferenciação celular 15% 

Reprodução 15% 

Evolução biológica 10% 

Sistemática dos seres vivos 10% 

Sedimentação e rochas sedimentares 12% 

Magmatismo e rochas magmáticas 12% 

Deformação de rochas 8% 

Metamorfismo e rochas metamórficas 12% 

Exploração sustentada de recursos geológicos 6% 

 

Disciplina e Ano Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

Biologia 
12.º ano 

• Reprodução e manipulação da fertilidade 25% 

• Património genético 25% 

• Imunidade e controlo de doenças 20% 

• Produção de alimentos e sustentabilidade 15% 

• Preservar e recuperar o ambiente 15% 
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3.4. CIÊNCIAS FÍSICO QUÍMICAS 
 

Físico-Química Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º Ano 

Materiais 

• Constituição do mundo material 

• Substâncias e misturas 

• Transformações físicas e químicas 

• Propriedades físicas e químicas dos materiais 

• Separação das substâncias de uma mistura 

40% 

Espaço 

• Universo e Distâncias no Universo 

• Sistema solar 

• A Terra, a Lua e as forças gravíticas 

40% 

Energia 

• Fontes de energia e transferências de energia 
20% 

 

Físico-Química Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º Ano 

Reações Químicas 

• Explicação e Representação de Reações Químicas 

• Tipos de Reações Químicas 

• Velocidade das Reações Químicas 

40% 

Som 

• Produção e Propagação do Som e Ondas 

• Atributos do Som e sua Deteção pelo Ser Humano e Fenómenos Acústicos 

30% 

Luz 

• Ondas de luz e sua propagação 
30% 
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• Fenómenos Óticos 

 

Físico-Química Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

9.º Ano 

Movimentos na Terra 

• Movimentos na Terra 

• Forças e movimentos 

• Forças, movimentos e energia 

• Forças e fluidos 

40% 

Eletricidade 

• Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 
20% 

Classificação dos Materiais 

• Estrutura atómica 

• Propriedades dos materiais e Tabela Periódica (TP) 

• Ligação química 

40% 

 

Física e Química A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º Ano 

Elementos Químicos e sua Organização 

• Massa e tamanho dos átomos 

• Energia dos eletrões nos átomos 

• Tabela Periódica (TP) 

25% 

Propriedades e Transformações da Matéria 

• Ligação Química 

• Gases e Dispersões 

• Transformações Químicas 

25% 

Energia e sua conservação 

• Energia e movimentos 

• Energia e fenómenos elétricos 

50% 
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• Energia, fenómenos térmicos e radiação 

 

Física e Química A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º Ano 

Mecânica 

• Tempo, posição, velocidade e aceleração 

• Interações e seus efeitos 

• Forças e movimentos 

30% 

Ondas e eletromagnetismo 

• Sinais e ondas 

• Eletromagnetismo e ondas eletromagnéticas 

20% 

Equilíbrio químico 

• Aspetos quantitativos das reações químicas 

• Energia e fenómenos elétricos 

• Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas 

20% 

Reações em sistemas aquosos 

• Reações ácido-base 

• Reações de oxidação-redução 

• Soluções e equilíbrio de solubilidade 

30% 
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Física Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º Ano 

Mecânica 

• Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões 

• Centro de massa e momento linear de sistemas de partículas 

• Fluidos 

40% 

Campos de forças 

• Campo gravítico e campo elétrico 

• Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento 

35% 

Física Moderna 

• Introdução à física quântica 

• Núcleos atómicos e radioatividade 

25% 

 

Química Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º Ano 

Metais e Ligas Metálicas 

• Estruturas e propriedades dos metais 

• Degradação dos metais 

• Metais, Ambiente e Vida 

40% 

Combustíveis Energia e Ambiente 

• Combustíveis Fósseis 

• A Termodinâmica dos Combustíveis 

35% 

Plásticos Vidros e Novos Materiais 

• Os plásticos e materiais poliméricos 

• Biomateriais 

25% 
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3.5. CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 

História e Geografia de 
Portugal 

Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

5.º ano 

A Península Ibérica – localização e quadro natural 20% 

A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal 

• Primeiros povos da Península 

• Os Romanos na Península Ibérica 

• Os Muçulmanos na Península Ibérica 

• A formação do reino de Portugal 

40% 

Portugal do século XIII ao século XVII 

• Portugal no século XIII 

• 1383-85 – um tempo de revolução 

• Portugal nos séculos XV e XVI 

• Da União Ibérica à Restauração 

40% 

 

História e Geografia de 
Portugal 

Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

6.º ano 

Portugal do século XVIII ao século XIX 

• Portugal no século XVIII 

• O triunfo do Liberalismo 

• Portugal na segunda metade do século XIX 

35% 

Portugal do século XX 

• A revolução republicana 

• Os anos de ditadura 

• O 25 de Abril e a construção da democracia até à atualidade 

35% 

Portugal hoje 

• A população portuguesa 

• Os lugares onde vivemos 

30% 
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• As atividades económicas que desenvolvemos 

• Como ocupamos os tempos livres 

• O Mundo mais perto de nós 

 
 

História Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º ano 

Das sociedades recoletoras às primeiras civilizações 

• Das primeiras sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras 

• Contributos das primeiras civilizações 

10% 

A herança do Mediterrâneo Antigo 

• Os Gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas 

• O mundo Romano no apogeu do Império 

• Origem e difusão do Cristianismo 

35% 

A formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica 

• A Europa dos séculos VI a IX 

• O mundo muçulmano em expansão 

• A sociedade europeia nos séculos IX a XII 

• A Península Ibérica nos séculos IX a XII 

35% 

Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV 

• Desenvolvimento económico, relações sociais e poder político nos séculos XII a XIV 

• A cultura portuguesa face aos modelos europeus 

• Crises e revolução no século XIV 

20% 
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História Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ano 

Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

• A abertura ao mundo 

• Renascimento e Reforma 

30% 

Portugal no contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

• O império português e a concorrência internacional 

• O Antigo Regime no século XVIII 

• A cultura em Portugal no contexto europeu 

20% 

Crescimento e ruturas no Mundo Ocidental nos séculos XVIII e XIX 

• A revolução agrícola e o arranque da revolução industrial 

• O triunfo das revoluções liberais 

30% 

O mundo industrializado no século XIX 

• Transformações económicas, sociais e culturais 
20% 

 

História Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ano 

A Europa e o Mundo no limiar do século XX 

• Hegemonia e declínio da influência europeia 

• A Revolução Soviética 

• Portugal: da I.ª República à ditadura militar 

• Sociedade e cultura num mundo em mudança 

35% 

Da Grande Depressão à Segunda Guerra Mundial 

• As dificuldades económicas dos anos 30 - entre a ditadura e a democracia 

• A II.ª Guerra Mundial 

35% 

Do segundo pós-Guerra aos desafios do nosso tempo 

• Da II.ª Guerra à queda do muro de Berlim 

• Portugal: do autoritarismo à democracia 

• As transformações do mundo contemporâneo 

30% 
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História A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 

Raízes mediterrânicas da civilização europeia – cidade, cidadania e império na Antiguidade 
Clássica 

• O modelo ateniense 

• O modelo romano 

35% 

Dinamismo civilizacional da Europa Ocidental nos séculos XIII a XIV – espaços, poderes e 
vivências 

• O espaço português 
35% 

A abertura europeia ao Mundo – mutações nos conhecimentos, sensibilidades e valores nos 
séculos XV e XVI 

• O alargamento do conhecimento do mundo 

• A reinvenção das formas artísticas 

• A renovação espiritual e religiosa 

30% 

 

História A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

A Europa nos séculos XVII e XVIII – Sociedade, Poder e Dinâmicas Sociais 

• A Europa dos Estados Absolutos e a Europa dos Parlamentos 

• Triunfo dos Estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII 

• Construção da modernidade europeia 

35% 

O Liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos séculos XVIII e XIX 

• A implantação do liberalismo em Portugal 

• O legado do liberalismo na primeira metade do século XIX 

35% 

A civilização industrial – economia e sociedade; nacionalismos e choques imperialistas 

• As transformações económicas na Europa e no Mundo 

• A sociedade industrial e urbana 

• Portugal, uma sociedade capitalista periférica 

• Os caminhos da cultura 

30% 
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História A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano 

Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do século XX 

• As transformações das primeiras décadas do século XX 

• Portugal no primeiro pós-guerra 

• O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30 

• Portugal: o Estado Novo 

35% 

Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial ao início da década de 80 – opções internas 
e contexto internacional 

• A degradação do ambiente internacional 

• Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico 

• Portugal, do autoritarismo à democracia 

35% 

Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual 

• O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-Sul 

• A viragem para uma outra era 

• Portugal no novo quadro internacional 

30% 

 

Geografia Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º ano 
A Terra: estudos e representações 50% 

O Meio Natural 50% 

 

Geografia Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ano 
População e povoamento 50% 

Atividades económicas 50% 
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Geografia Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

9.º ano 
Contrastes de desenvolvimento 50% 

Ambiente e sociedade 50% 

 

Geografia A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

1. OS ESPAÇOS ORGANIZADOS PELA POPULAÇÃO 
1.1 As áreas rurais em mudança 

40% 

1. OS ESPAÇOS ORGANIZADOS PELA POPULAÇÃO 
1.2 As áreas urbanas: dinâmicas internas 
1.3 A rede urbana e as novas relações cidade-campo 
 

2. A POPULAÇÃO, COMO SE MOVIMENTA E COMUNICA 
2.1 A diversidade de modos de transporte e a desigualdade espacial das redes 

40% 

2. A POPULAÇÃO, COMO SE MOVIMENTA E COMUNICA 
2.2 A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas relações interterritoriais 

 
3. A INTEGRAÇÃO DE PORTUGAL NA UNIÃO EUROPEIA: NOVOS DESAFIOS, NOVAS 
OPORTUNIDADES 

20% 
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Filosofia Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 

ABORDAGEM INTRODUTÓRIA À FILOSOFIA E AO FILOSOFAR 

•  Racionalidade argumentativa da Filosofia e a dimensão discursiva do trabalho 
filosófico: O que é a filosofia? Tese, argumento, validade, verdade e solidez. Formas 
de inferência válida. Principais falácias formais. O discurso argumentativo e principais 
tipos de argumentos e falácias informais. 

40% 

A AÇÃO HUMANA E OS VALORES 

• A ação humana — análise e compreensão do agir: Determinismo e liberdade na ação 
humana [Metafísica] 

•  A dimensão ético-política: análise e compreensão da experiência convivencial [Ética] 
- A necessidade de fundamentação da moral - análise comparativa de duas 
perspetivas filosóficas ( Kant, Stuart Mill) 

• Ética, direito e política — liberdade e justiça social; igualdade e diferenças; justiça e 
equidade [Filosofia Política]: O problema da organização de uma sociedade justa 
(John Rawls) 

50% 

• Temas / problemas do mundo contemporâneo 10% 
 

 

Filosofia Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

•  Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva [Filosofia do Conhecimento] 

• Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento (Descartes, David 
Hume) 

• O estatuto do conhecimento científico [Filosofia da Ciência] 

• Ciência e construção — validade e verificabilidade das hipóteses 

• A racionalidade científica e a questão da objetividade ( Popper , Kuhn) 

60% 

             A DIMENSÃO ESTÉTICA — análise e compreensão da experiência estética [Filosofia da 
Arte] 

• Teorias essencialistas 
30% 
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• Teorias não essencialistas 
A DIMENSÃO RELIGIOSA — análise e compreensão da experiência religiosa [Filosofia da 
Religião] 

• O problema da existência de Deus. 

• Temas/ problemas da cultura científicotecnológica, de arte e de religião 10% 

 

Economia A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 

A atividade económica e a ciência 5% 

Necessidades e consumo 10% 

A produção de bens e de serviços 20% 

Preços e mercados 20% 

Moeda e inflação 15% 

Rendimentos e distribuição dos rendimentos 15% 

Utilização dos rendimentos 15% 

 
 

Economia A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

Os agentes económicos e o circuito económico 10% 

A Contabilidade Nacional 25% 

As relações económicas com o Resto do Mundo 25% 

A intervenção do Estado na economia 25% 

A economia portuguesa no contexto da União Europeia 15% 
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Economia C Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano 

Crescimento e desenvolvimento 20% 

A globalização e a regionalização económica 40% 

O desenvolvimento e a utilização dos recursos 40% 

 

Psicologia B Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano 

Antes de mim 

• A Genética 

• O Cérebro 

• A Cultura 

20% 

Eu 

• Cognição 

• Emoção 

• Conação 

• Mente 

30% 

Eu com os outros 

• Relações Precoces 

• Relações Interpessoais 

30% 

Eu nos contextos 

• Microssistema 

• Mesossistema 

• Exossistema 

• Macrossistema 

10% 

Problemas e Conceitos Teóricos Estruturadores da Psicologia 

• Objeto da Psicologia 

• A Psicologia Aplicada em Portugal 

10% 
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Sociologia Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano 

O QUE É A SOCIOLOGIA?  

•  Sociologia e conhecimento da realidade social 

•  Metodologia da investigação sociológica 

20% 

SOCIEDADE E INDIVÍDUO  

• Interação social, socialização, grupo, papel, estatuto social e cultura. 

• Instituições e processos sociais. 

• Trabalho prático 

40% 

PROCESSOS DE REPRODUÇÃO E MUDANÇA NAS SOCIEDADES ATUAIS  

• Globalização 

• Família e Escola 

• Desigualdades e identidades sociais 

40% 
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3.6. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (Inglês) 
 

Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

5.º ano 
(Nível A1+) 

Unidade inicial 

• Meses 

• Números cardinais e ordinais 

• Objetos de sala de aula 

20% 

Unidade 1 

• Membros da família 

• Descrição de pessoas 

20% 

Unidade 2 

• Rotina diária 

• Atividades de lazer 

20% 

Unidade 3 

• Objetos escolares 

• Locais na escola 

20% 

Unidade 4 

• Alimentos e bebidas 

• Adjetivos 

20% 

 

Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

6.º ano 
(Nível A1+) 

Unidade 5 

• Roupas e acessórios 

• Descrição de fotos 

20% 

Unidade 6 

• Desportos 

• Comparativos e superlativos 

20% 
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• Comprar bilhetes online 

• Um perfil de um desportista 

Unidade 7 

• Animais 

• Adjetivos 

20% 

Unidade 8 

• Locais numa cidade 

• Objetos pessoais  

20% 

Unidade 9 

• Atividades ao ar livre 

• Férias  

20% 

 

Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º ano 
(Nível A2) 

Unidade 1 

• Rotinas e atividades de dia-a-dia 

• Hobbies  

12,5% 

Unidade 2 

• Lojas 

• Moda e roupas   

12,5% 

Unidade 3 

• Comida e hábitos saudáveis 

• Nomes contáveis e não contáveis  

12,5% 

Unidade 4 

• Membros da família 

• Sentimentos  

12,5% 

Unidade 5 

• Partes da casa e mobiliário 

• Adjetivos com -ed ou -ing 

12,5% 
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Unidade 6 

• Amizades 

• Expressões com valor de passado 

• Adjetivos de personalidade 

12,5% 

Unidade 7 

• Equipamentos tecnológicos 

• Tarefas domésticas  

12,5% 

Unidade 8 

• Desporto e verbos relacionados com o desporto 

• Advérbios de sequência 

• Sentimentos 

12,5% 

 

Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ano 
(Nível A2 + B1) 

Unidade 7 

• Comunicação e Tecnologia 

• Meios de transporte  

15% 

Unidade 8 

• Profissões e sucesso profissional  
15% 

Unidade 9 

• Instrumentos e géneros musicais 

• Estilos de dança  

15% 

Unidade 1 

• Pessoas que admiramos  

• Adjetivos de personalidade 

15% 

Unidade 2 

• Escola e rotinas escolares 
15% 

Unidade 3 15% 
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• Cinema a televisão 

Unidade 4 

• Internet e redes sociais 
10% 

 

Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

9.º ano 
(Nível B1) 

Unidade 4 

• Internet, Redes sociais e Cibersegurança  
15% 

Unidade 5 

• Música e instrumentos musicais  
10% 

Unidade 6 

• Meio ambiente  
10% 

Unidade 7 

• Planos para o futuro 
10% 

Unidade 8 

• Descobertas científicas e hábitos no passado 
15% 

Unidade 9 

• Mundo profissional 
10% 

Unidade 10 

• Saúde e doenças 
10% 

Unidade 11 

• Notícias 
10% 

Unidade 12 

• Regras e instruções 
10% 
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Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 
(Nível B1+) 

Unidade inicial 

• Entretenimento 

• Problemas ambientais 

• Tecnologias de informação 

10% 

Unidade 1 

• Mudanças 

• Planos para a vida 

15% 

Unidade 2 

• Eventos passados 

• Narração e descrição 

• Diferentes períodos de tempo 

15% 

Unidade 3 

• Marcas 

• Sociedade de consumo 

15% 

Unidade 4 

• Ser honesto 

• Tomada de decisão 

15% 

Unidade 5 

• Tipos de história 

• Elementos numa história 

15% 

Unidade 6 

• Eventos extraordinários 

• Adjetivos e modificadores extremos 

• Make vs do 

15% 
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Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano 
(Nível B2) 

Unidade inicial 

• Elementos de uma história 

• Futuro incerto 

• Comportamento das pessoas 

• Novidades 

10% 

Unidade 1 

• Desafios 

• Verbos de movimento 

• Sentimentos desconfortáveis 

15% 

Unidade 2 

• Grupos de pessoas (migração e refugiados) 

• Phrasal verbs 

15% 

Unidade 3 

• Uniformes e disfarces 

• Educar crianças 

15% 

Unidade 4 

• Imaginação e criatividade 

• Adjetivos de personalidade 

• Expressões adverbiais comuns 

15% 

Unidade 5 

• O mundo tecnológico 

• Obrigação, proibição e permissão 

15% 

Unidade 6 

• Modos de discurso 

• Amor e relacionamentos 

15% 
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Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 
(Nível B1+) 

Unidade 6 

• Eventos extraordinários 

• Adjetivos e modificadores extremos 

• Make vs do 

15% 

Unidade 7 

• Convites, permissões e hábitos 

• Verbos compostos 

• Personalidade 

15% 

Unidade 8 

• Crimes 

• Reporting verbs 

15% 

Unidade 9 

• Mistérios e deduções 

• Expressões com go 

15% 

Unidade 10 

• Dinheiro e valor 

• Profissões e trabalho 

15% 

Unidade 11 

• Perigo e segurança 

• Adjetivos com prefixos negativos 

15% 

Unidade 12 

• Verbos compostos 

• Nervosismo e medo 

10% 
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Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 
(Nível B2) 

Unidade 7 

• Frases sobre o futuro 

• Sentimentos sobre eventos futuros 

15% 

Unidade 8 

• Listas 

• Condições 

15% 

Unidade 9 

• Altos e baixos da vida 

• Trabalho e educação 

15% 

Unidade 10 

• Notícias 

• Verbos de discurso indireto 

15% 

Unidade 11 

• Expressões idiomáticas espaciais 

• Adjetivos para descrever filmes 

15% 

Unidade 12 

• Características geográficas 

• Verbos e colocações de substantivos 

15% 

• Preparação para o exame de Cambridge (First for schools) 10% 

 

Inglês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano 
(Nível B2) 

Unidade 4 

• Imaginação e criatividade 

• Adjetivos de personalidade 

10% 
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• Expressões adverbiais comuns 

Unidade 5 

• O mundo tecnológico 

• Obrigação, proibição e permissão 

10% 

Unidade 6 

• Modos de discurso 

• Amor e relacionamentos 

10% 

Unidade 7 

• Frases sobre o futuro 

• Sentimentos sobre eventos futuros 

10% 

Unidade 8 

• Listas 

• Condições 

10% 

Unidade 9 

• Altos e baixos da vida 

• Trabalho e educação 

10% 

Unidade 10 

• Notícias 

• Verbos de discurso indireto 

10% 

Unidade 11 

• Expressões idiomáticas espaciais 

• Adjetivos para descrever filmes 

10% 

Unidade 12 

• Características geográficas 

• Verbos e colocações de substantivos 

10% 

• Preparação para o exame de Cambridge (First for schools) 10% 
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3.7. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (Espanhol) 
 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º ano 

Unidade 0 

• O mundo hispânico 

• A língua espanhola 

10% 

Unidade 1 

• Apresentação pessoal 

• Formas de saudação 

• Países e nacionalidades 
 

10% 

Unidade 2 

• Caracterização física 

• Caracterização psicológica 

10% 

Unidade 3 

• Disciplinas  

• Espaços e materiais escolares 

10% 

Unidade 4 

• Rotina diária 

• Partes do dia e horas 

15% 

Unidade 5 

• Família 

• Tarefas domésticas 

• Meses do ano 

15% 

Unidade 6 

• Atividades de tempos livres 

• Gostos e preferências 

15% 

Unidade 7  
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• Alimentos e refeições 

• Pratos típicos 

15% 

Unidade extra (opcional) 

• Lugares na cidade 

• Férias 

• Tempo atmosférico 

 

 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ano 
 

Unidade 0 

• Aspetos culturais de Espanha e da América Latina 
10% 

Unidade 1 

• Partes da casa 

• Móveis e objetos 

15% 

Unidade 2 

• Atividades de tempos livres 

• Desportos 

• Objetos 

15% 

Unidade 3 

• Peças de roupa e acessórios 

• Cores 

15% 

Unidade 4 

• Lojas e produtos 

• Quantidades e recipientes 

15% 

Unidade 5 

• Pratos, alimentos e condimentos 

• Receitas 

15% 

Unidade 6 

• Paisagens 
15% 
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• Tempo atmosférico 

• Meios de transporte 

Unidade extra (opcional) 

• Hábitos de higiene 

• Hábitos saudáveis 

 
 
 

 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

9.º ano 

Unidade 0 

• Língua e cultura espanhola 
10% 

Unidade 1 

• Profissões 

• Objetos e locais de trabalho 

15% 

Unidade 2 

• Atividades de tempos livres 

• Espetáculos 

• Cinema 

15% 

Unidade 3 

• Novas tecnologias 

• Invenções 

15% 

Unidade 4 

• Serviços: correios, banco, emergências 

• Saúde (integrar Unidade 9 do 8.º ano) 

15% 

Unidade 5 

• Compras online, produtos e formas de pagamento 

• Consumo responsável (integrar Unidade 7 do 8.º ano) 

15% 

Unidade 6 

• Meios de transporte 

• Cidades de Espanha 

15% 
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Unidade 7 

• Meio ambiente, catástrofes naturais e medidas ecológicas 
(opcional) 

Unidade 8 

• Solidariedade 

• Outras culturas 

(opcional) 

 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

10.º ano Iniciação  

Unidade 0 

• O mundo hispânico 

• A língua espanhola 

5% 

Unidade 1 

• Apresentação pessoal 

• Países e nacionalidades 

5% 

Unidade 2 

• Caracterização física 

• Caracterização psicológica 

10% 

Unidade 3 

• Disciplinas 

• Espaços e materiais escolares 

10% 

Unidade 4 

• Rotina diária 

• Partes do dia e horários 

10% 

Unidade 5 

• Família 

• Tarefas domésticas 

10% 

Unidade 6 

• Atividades de tempos livres 
10% 
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• Gostos e preferências 

Unidade 7 

• Alimentos 

• Pratos típicos 

• Utensílios e quantidades 

 
 

10% 

Unidade 8 

• Tipos de casa 

• Divisões e mobiliário 

 
 

10% 

Unidade 9 

• Espaços na cidade 

• Serviços 

 
 

10% 

Unidade 10 

• Destinos de férias 

• Clima 

 
 

10% 

 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano Continuação  
 

Unidade 0 

• O mundo hispânico 

• A língua espanhola 

10% 

Unidade 1 

• Manifestações artísticas 

• Cinema 

• Artistas e cineastas hispânicos 

10% 

Unidade 2 

• Publicidade 

• Materiais, cores e formas 

10% 

Unidade 3 

• Ciência e tecnologia 
10% 



 

 
  

135/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

• Mistérios e enigmas 

Unidade 4 

• Problemas das cidades e soluções 

• Cidades inteligentes 

15% 

Unidade 5 

• Destinos ecológicos na América Latina 

• Objetos de viagem e artesanato 

15% 

Unidade 6 

• Problemas sociais 

• ONGs 

• Solidariedade 

15% 

Unidade 7 

• Natureza  

• Hábitos ecológicos 

• Problemas ambientais 

 
 

15% 

 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano Iniciação  

Unidade 0 

• O mundo hispânico 

• A língua espanhola 

10% 

Unidade 1 

• Atividades de tempos livres 

• Cinema 

• Desportos 

10% 

Unidade 2 

• Amizades 

• Relações saudáveis 

10% 

Unidade 3 10% 
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• Viagens 

• Meios de transporte 

Unidade 4 

• Alimentos 

• Utensílios de cozinha e quantidades 

15% 

Unidade 5 

• Lojas e produtos 

• Publicidade 

15% 

Unidade 6 

• Partes do corpo 

• Desporto e hábitos saudáveis 

• Doenças 

15% 

Unidade 7 

• Natureza e hábitos ecológicos 

• Catástrofes naturais 

• Poluição 

 
 

15% 

 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano Continuação  
 

Unidade 1 

• Personalidade, histórias de vida e experiências passadas 

• Contar histórias (unidade 13 – opcional) 

• Pronomes CD/CI 

• Contraste dos tempos passados 

5% 

Unidade 2 

• Globalização e diversidade 

• Pronomes relativos 

• Orações relativas 

• Demonstrativo neutro 

10% 



 

 
  

137/162 

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

G20/0 [VOLTAR AO ÍNDICE] 

 

Unidade 3 

• Novas tendências laborais 

• Verbos preposicionais 

• Advérbios em -mente 

• Orações condicionais 

• Imperfeito do conjuntivo e infinitivo composto 

10% 

Unidade 4 

• Cuidar corpo e mente 

• Conselhos com condicional, infinitivo e conjuntivo 

• Marcadores temporais 

10% 

Unidade 5 

• Música e dança 

• Manifestações artísticas (unidade 14 - opcional) 

• Conectores para exemplificar e reformular 

• Verbos reflexos 

• Orações temporais 

10% 

Unidade 6 

• A importância de aprender línguas 

• Conectores causais e finais 

• Formação de palavras 

10% 

Unidade 7 

• Tecnologia 

• Expressões de opinião 

• Conectores condicionais 

10% 

Unidade 8 

• Alimentação 

• Pretérito perfeito do conjuntivo 

• Orações concessivas 

5% 
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• Verbos de cambio 

 Unidade 9 

• Meio ambiente 

• Expressões de probabilidade 

• Futuro simples e composto 

 
10% 

Unidade 10 

• Compras e reclamações 

• Apresentar uma reclamação 

• Expressão de obrigação e necessidade 

• Conectores consecutivos 

 
5% 

Unidade 11 

• Planos para o futuro 

• Orações comparativas e superlativas 

• Orações consecutivas (continuação) 

 
10% 

Unidade 12 

• Relações sentimentais 

• Determinantes indefinidos 

• Plusquamperfecto do conjuntivo / condicional composto 

 
5% 

 

Espanhol Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

12.º ano Iniciação  

Unidade 1 

• Hábitos e estratégias de aprendizagem 

• Presente e imperfeito do indicativo 

• Advérbios e expressões de quantidade 

10% 

Unidade 2 

• Mundo profissional 

• Perífrases verbais 

• Presente do conjuntivo 

10% 
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• Gerúndio 

• Conectores discursivos 

Unidade 3 

• Cinema 

• Palavras interrogativas 

• Pronomes relativos 

• Tempos do passado 

10% 

Unidade 4 

• Cidades do futuro 

• Presente com valor de futuro 

• Futuro simples 

• Perífrase com valor de futuro 

10% 

Unidade 5 

• Viagens 

• Condicional simples 

• Orações condicionais 

• Conectores discursivos 

10% 

Unidade 6 

• Família e relacionamentos 

• Imperativo afirmativo 

• Oração temporal  

• Os complementos do verbo (CD e CI) 

10% 

Unidade 7 

• Saúde e hábitos saudáveis 

• Discurso indireto 

• Perífrases verbais 

10% 

Unidade 8 

• Direitos humanos, discriminação e igualdade 

• Usos dos verbos SER / ESTAR 

• Forma impessoal 

 
10% 
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Unidade 9 

• Objetos quotidianos, formulários e instruções 

• Oração final 

• Expressão de obrigação 

• Possessivos (casos específicos) 

 
5% 

Unidade 10 

• Contos orais e escritos 

• Plusquamperfecto 

• Comparativo e superlativo 

• Contraste pretérito imperfeito/ pretérito indefinido 

 
5% 

Unidade 11 

• Personalidade 

• Adjetivos de caráter 

• Uso de SER/PARECER 

• Artigo de jornal 

 
5% 

Unidade 12 

• Festividades 

• Imperfeito do conjuntivo 

• Expressar desejos 

 
5% 

 

3.8. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (Francês) 
 

Francês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

7.º ano 
(Nível A1.2) 

Unidade inicial – Bienvenue! 

• A França / o francês / a Francofonia 

• Galicismos 

• Alfabeto 

• Sons do francês 

10% 
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• Comunicar no contexto da sala de aula. 

Unidade 1 – Salut, ça va? 

• Identificação pessoal 

• Países e nacionalidades   

• Numerais cardinais 0-20 

• Presente do indicativo I 

• Frase interrogativa 

15% 

Unidade 2 – Superhéros et superhéroïnes! 

• Caracterização física 

• Carácter 

• Adjetivos 

• Frase negativa 

• Determinantes artigos definidos 

15% 

Unidade 3 – L’école, c’est cool! 

• Escola    

• Determinantes artigos indefinidos 

• Presente do indicativo II 

• Plural dos nomes e adjetivos   

15% 

Unidade 4 – Une famille sympa! 

• Família 

• Meses do ano 

• Numerais cardinais: 20-100 

• Determinantes possessivos 

• Pronomes tónicos  

15% 

Unidade 5 – Ouf! Quelle journée! 

• Rotinas 

• Horas  

• Presente do indicativo: se laver, faire, prendre  

• Conetores et, mais, parce que 

15% 

Unidade 6 – Les loisirs, c’est génial!  10% 
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• Tempos livres   

• Palavras interrogativas  

• Futur proche  

• Artigos partitivos I 

(unidade retomada no 8.º ano) 

Unidade 7 – La colo, c’est rigolo! 

• Paisagens 

• Meteorologia  

• Cidade  

• Determinantes demonstrativos  

• Imperativo: verbos em -er 

5% 
(unidade retomada no 8.º ano) 

 

Francês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

8.º ANO  
(NÍVEL A2.1) 

Unidade 0 – Diagnose 

• Avaliação diagnóstica 

• Reforço de conteúdos 

5% 

Unidade 1 – Ados et compagnie 

• Diversidade cultural (comparação entre França e Portugal) 

• Estilos e gostos pessoais 

• Presente do indicativo (revisão) 

• Adjetivos – grau comparativo 

• Pronomes relativos 

• Pronome on 

15% 

Unidade 2 – Famille et compagnie 

• Tradições (comparação entre França e Portugal) 

• Família e relações sociais 

• Festas familiares e comunitárias 

• Memórias da infância 

• Imperfeito do indicativo 

• Si + imperfeito 

15% 
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• Advérbios temporais 

• Pronomes possessivos 

• Pronome indefinido Tout 

Unidade 3 – Manger, bouger… 

• Alimentação - bons e maus hábitos alimentares 

• Gastronomia francesa e dieta mediterrânea 

• Partes do corpo 

• Saúde, doenças e conselhos 

• Grau superlativo 

• Passé composé 

• Expressão de quantidade 

20% 

Unidade 4 – Qui fait quoi chez toi ? 

• Atividades quotidianas e tarefas domésticas 

• Habitação, mobiliário e equipamentos 

• Objetos pessoais e do quotidiano 

• Passé composé (continuação) 

• Pronomes COD 

15% 

Unidade 5 – On fait du shopping ? 

• Consumo / compras 

• Mesada /semanada 

• Oração causal 

• Presente do indicativo (verbos relacionados com o consumo) 

• A negação 

• Forma de cortesia (Je voudrais…) 

15% 

Unidade 6 – Vacances et voyages  

• Férias e viagens 

• Deslocações e meios de transporte 

• Viagens responsáveis – regras de cidadania 

• Pronome COI e Y 

• Expressões de tempo 

15% 
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• Imperativo afirmativo e negativo 

 

Francês Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

9.º ano 
(Nível A2.2) 

Unidade 0 – C’est la rentrée! 

• La France au patrimoine mondial de l’UNESCO 

• Revisão dos conteúdos lecionados no ano anterior 

10% 

Unidade 1 – Un métier pour demain (as profissões)  

• Exprimir gostos 

• Fazer projetos 

• Exprimir necessidade 

• Pedir informações 

• Feminino de nomes e adjetivos 

• Futuro simples 

• Il faut + infinitivo 

15% 

Unidade 2 – L’art, c’est pas ringard! (cultura estética; música) 

• Exprimir gostos 

• Apreciar 

• Exprimir uma opinião 

• Exprimir negação 

• Palavras interrogativas 

• Pronomes interrogativos variáveis 

• Expressão de negação 

15% 

Unidade 3 – Au cinéma (cultura estética; cinema) 

• Pedir / dar uma opinião 

• Justificar 

• Exprimir oposição 

• Pronomes relativos 

• Passé composé 

15% 
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• Expressão de oposição 

Unidade 4 – Ça a changé le monde! (ciência e tecnologia)  

• Exprimir uma opinião 

• Contar no passado 

• Situar no tempo 

• Pretérito imperfeito 

• Expressão de tempo 

• Forma passiva 

15% 

Unidade 5 – Mission: solidarité (cooperação internacional) 

• Exprimir uma opinião 

• Justificar opções 

• Exprimir hipóteses 

• Condicional 

• Expressão de condição 

• Expressão de causa 

15% 

Unidade 6 – Écolos ou pas trop? (meio ambiente, poluição, ecologia) 

• Descrever uma paisagem 

• Exprimir uma opinião 

• Exprimir necessidade 

• Indefinido: tout, quelque 

• Presente do conjuntivo 

15% 
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3.9. EXPRESSÕES  
 
  
  
  

Educação Física Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

5.º ano  

Modalidades Individuais  

• Atletismo – Lançamentos (dardo e disco); salto em altura e corrida de velocidade  

• Ginástica – Acrobática, Artística e Saltos no bock  

40%  

Modalidades Coletivas  

• Andebol  

• Voleibol  

• Basquetebol  

• Futebol  

60%  

  

Educação Física Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

6.º ano  

Modalidades Individuais  

• Atletismo – Lançamentos (dardo e disco); salto em altura e corrida de velocidade  

• Ginástica – Artística e Saltos no bock  

40%  

Modalidades Coletivas  

• Andebol  

• Voleibol  

• Basquetebol  

• Futebol  

60%  
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Educação Física Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

7.º ano 
 

8.º ano  
 

9.º ano  

Modalidades Individuais  

• Atletismo – Lançamentos do peso e corridas (velocidade e estafetas)  

• Ginástica – Artística e Saltos no bock  

40%  

Modalidades Coletivas  

• Andebol  

• Voleibol  

• Basquetebol  

• Futebol  

60%  

  
    

Educação Física Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

10.º ano 
 

11.º ano  
 

12.º ano  

Modalidades Individuais  

• Atletismo – Corridas (velocidade e resistência)  

• Ginástica – Artística e Saltos no plinto  

• Badminton  

45%  

Modalidades Coletivas  

• Andebol  

• Voleibol  

• Basquetebol  

• Futebol  

55% 

  
  
  

Educação Tecnológica  Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

5.º ano  
Técnica  

  
25%  
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• Processos tecnológicos  

• Tecnologia e sociedade  

Representação  

• Recursos e utilizações tecnológicas   
25%  

Discurso  

• Processos tecnológicos  
25%  

Projeto  

• Recursos e utilizações tecnológicas  

• Tecnologia e sociedade  

25%  

 

Educação Tecnológica  Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

6.º ano  

Discurso  
  

• Recursos e utilizações tecnológicas  
25%  

Técnica  

• Processos tecnológicos  

• Tecnologia e sociedade  

35%  

Representação  

• Recursos e utilizações tecnológicas  
20%  

Projeto  

• Tecnologia e sociedade  
20%  

 
 
 
 

Educação Visual  Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

5.º ano  Técnica  40%  
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• Materiais riscadores e técnicas de expressão  

• Suportes físicos  

• Instrumentos de desenho técnico  

Representação  

• Geometria e o meio envolvente  

• Textura  

• Estrutura  

• Forma  

40%  

Discurso  

• Representação gráfica e desenho  

•  Comunicação  

•  Narrativas visuais  

20%  

 

Educação Visual  Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

6.º ano  

Técnica  

• Luz-cor  
25%  

Representação  

• Espaço   

• Representação de elementos físicos  

25%  

Discurso  

• Património  

• Trajetórias históricas  

25%  

Projeto  

• Discurso gráfico 

• Cartaz  

25%  

 
 

Educação Visual  Organizador  Ponderação temporal relativa  
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(indicador de relevância)  

7.º ano  

Visão e perceção  

• Mecanismo da visão  

• Perceção visual  

25%  

Comunicação visual  

• A comunicação   

• Imagem  

• Signos visuais  

• Design de comunicação / gráfico  

• Narrativas visuais  

25%  

Materiais e técnicas de expressão  

• Suportes e instrumentos de registo  

• Técnicas de expressão  

• Desenho  

25%  

Áreas artísticas  

• Pintura  

• Escultura  

25%  

 

Educação Visual  Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

8.º ano  

Arte e Património  

• Obra de arte  

• Trajetórias da arte  

20%  

Visão e perceção  

• Mecanismos da visão e construção de imagens  

• Perceção visual  

20%  

Linguagem visual  

• Luz-cor  
20%  

Comunicação visual  20%  
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• A comunicação   

• Imagem  

• Signos visuais  

• Design de comunicação / gráfico  

• Narrativas visuais  

Áreas artísticas  

• Artesanato  

• Cerâmica  

• Azulejaria  

• Fotografia                                                                                                                                               

• Multimédia  

20%  

 

Educação Visual  Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

9.º ano  

Visão e perceção  

• Mecanismos da visão e construção de imagens  

• Perceção visual  

• Brinquedo ótico  

20%  

Linguagem visual  

• Composição visual  
10%  

Comunicação visual  

• Narrativas visuais  
10%  

Materiais e técnicas de expressão  

• Suportes e instrumentos de registo  

• Técnicas de expressão  

• Desenho  

20%  

Desenho técnico  

• Aplicações e materiais de desenho técnico  

• Normas e desenho técnico  

• Desenho geométrico  

20%  
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• Perspetivas  

Áreas artísticas 

• Design  

• Arquitetura  

20%  

 

Educação Musical Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

1º e 2º ano  

Jogos da Exploração Musical  

• Voz  

• Corpo  

• Instrumentos  

50%  

Experimentação, desenvolvimento e criação musical  

• Desenvolvimento auditivo  

• Expressão e criação musical   

50%  

 

Educação Musical Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

3º e 4º ano  

Jogos da Exploração Musical  

• Voz  

• Corpo  

• Instrumentos  

50%  

Experimentação, desenvolvimento e criação musical 

• Desenvolvimento auditivo  

• Expressão e criação musical 

• Representação do som  

50%  

 
 
 

Educação Musical Organizador  Ponderação temporal relativa  
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(indicador de relevância)  

5º ano  
 

6º ano  

Jogos da Exploração Musical  

• Voz  

• Corpo  

• Instrumentos  

40% 

Experimentação, desenvolvimento e criação musical  

• Desenvolvimento auditivo  

• Expressão e criação musical  

• Representação do som   

60%  

 

Materiais e Tecnologias   Organizador  
Ponderação temporal relativa  

(indicador de relevância)  

12.º ano  

Classes de materiais e de processos de produção 10%  

Tecnologia dos materiais metálicos 20% 

Tecnologia dos materiais cerâmicos 20% 

Tecnologia dos materiais polímeros 25% 

Tecnologia dos materiais compósitos 25% 

 

Geometria Descritiva A Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

11.º ano 

Representação diédrica 

• Intersecções (Conclusão da unidade) 

• Paralelismo de retas e de planos  

• Perpendicularidade de retas e de planos  

• Métodos geométricos auxiliares II  

• Figuras planas III 

• Sólidos III 

• Secções 

• Sombras 

70% 
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• Interseções de retas  

Representação axonométrica 

• Axonometrias ortogonais: Trimetria, Dimetria e Isometria 

• Axonometrias oblíquas ou clinogonais: Cavaleira e Militar 

30% 

 

Tecnologias 
da Informação e Comunicação 

Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

 
2.º e 3.º CEB 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais; Pesquisa, Comunicação e 
Colaboração 

Design, Edição de Imagem e Edição Áudio 

• Criação de Portfolio individual de TIC (capa e secções) 

• Design de Logótipo de TIC 

• Edição e Formatação de texto (Canva) 

• Introdução à Fotografia e Edição de Imagem (GIMP) 

• Introdução à Edição Áudio (Audacity) 

35% 

Investigação, Criação e Inovação 
Edição Áudio e Vídeo 

• Projecto Multimédia Narrativa Visual 

• Gravação e edição vídeo (Openshot) 

35% 

Projeto Final Multimédia 
Portfolio Individual de TIC 

30% 
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3.10. 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

1.º ano 

Oralidade 15% 

Leitura 25% 

Escrita 25% 

Educação Literária 

• Corre, Corre, Cabacinha, Alice Vieira 

• A Flor Vai Ver o Mar, Alves Redol 

• Vamos contar um segredo e outra História, António Torrado 

• Aquela Nuvem e outras, Eugénio de Andrade (escolher 8 poemas) 

• Mais lengalengas, Luísa Ducla Soares (escolher 10 rimas) 

• Dez Dedos, Dez Segredos, Maria Alberta Menéres (escolher 5 contos) 

• A História do Pedrito Coelho, Beatrix Potter 

20% 

Gramática 15% 
 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

2.º ano 

Oralidade 15% 

Leitura 25% 

Escrita 25% 

Educação Literária 

• Contos Populares Portugueses (Adolfo Coelho) - 4 contos;  

• A menina Gotinha de Água (Papiniano Carlos); 

• O Elefante cor-de-rosa (Luísa Dacosta);  

• O Têpluquê (Manuel António Pina) - 3 poemas;  

• Fala Bicho (Violeta Figueiredo) - 8 poemas; 

• Ou isto ou aquilo (Cecília Meireles) - 8 poemas; 

• A Girafa que comia estrelas (José Eduardo Agualusa). 

20% 

Gramática 15% 
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Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

3.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 20% 

Escrita 30% 

Educação Literária 

• Arca do tesouro (Alice Viera); 

• O Senhor do seu Nariz (Álvaro Magalhães);  

• As Fadas Verdes (Matilde Rosa Araújo) - 8 poemas; 

• Trinta por uma Linha (António Torrado) - 6 contos; 

• Robertices (Luísa Dacosta);  

• Queres ouvir? Eu conto (Irene Lisboa); 

• Poemas da Mentira e da Verdade (Luísa Ducla Soares) - 8 poemas  

• As Aventuras de Pinóquio (Carlo Collodi).  

25% 

Gramática 15% 
 

Português Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

4.º ano 

Oralidade 10% 

Leitura 20% 

Escrita 30% 

Educação Literária 

• A princesa e a ervilha (Hans Christian Andersen); 

• O rouxinol (Hans Christian Andersen);  

• Versos de cacaracá (António Manuel Couto Viana) - 8 poemas; 

• Teatro às três pancadas (António Torrado) - 3 peças; 

• História com recadinho (Luísa Dacosta); 

• Mistérios (Matilde Rosa Araújo) - 8 poemas; 

• O beijo da palavrinha (Mia Couto); 

• O Gigante Egoísta (Oscar Wilde). 

25% 
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Gramática 15% 

 

Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

1.º Ano 

Números 

• Números naturais. 

• Sistema de numeração decimal. 

• Relações numéricas. 

• Cálculo mental. 

• Adição e subtração. 

35% 

Geometria e Medida 

• Orientação espacial. 

• Sólidos. 

• Figuras planas. 

• Operações com figuras. 

• Comprimento. 

• Tempo. 

30% 

Álgebra 

• Regularidades em sequências. 

• Expressões e relações. 

20% 

Dados 

• Questões estatísticas, recolha e organização de dados. 

• Representações gráficas. 

• Análise de dados. 

• Comunicação e divulgação de um estudo. 

15% 
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Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

2.º Ano 

Números 

• Números naturais. 

• Sistema de numeração decimal. 

• Relações numéricas. 

• Cálculo mental. 

• Adição e subtração. 

35% 

Geometria e Medida 

• Orientação espacial. 

• Sólidos. 

• Figuras planas. 

• Operações com figuras. 

• Comprimento. 

• Tempo. 

30% 

Álgebra 

• Regularidades em sequências. 

• Expressões e relações. 

20% 

Dados 

• Questões estatísticas, recolha e organização de dados. 

• Representações gráficas. 

• Análise de dados. 

• Comunicação e divulgação de um estudo. 

15% 
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Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

3.º Ano 

Números 

• Números naturais. 

• Sistema de numeração decimal. 

• Relações numéricas. 

• Cálculo mental. 

• Adição e subtração. 

35% 

Geometria e Medida 

• Orientação espacial. 

• Sólidos. 

• Figuras planas. 

• Operações com figuras. 

• Comprimento. 

• Tempo. 

30% 

Álgebra 

• Regularidades em sequências. 

• Expressões e relações. 

20% 

Dados 

• Questões estatísticas, recolha e organização de dados. 

• Representações gráficas. 

• Análise de dados. 

• Comunicação e divulgação de um estudo. 

15% 
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Matemática Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

4.º Ano 

Números 

• Números naturais. 

• Sistema de numeração decimal. 

• Relações numéricas. 

• Cálculo mental. 

• Adição e subtração. 

35% 

Geometria e Medida 

• Orientação espacial. 

• Sólidos. 

• Figuras planas. 

• Operações com figuras. 

• Comprimento. 

• Tempo. 

30% 

Álgebra 

• Regularidades em sequências. 

• Expressões e relações. 

20% 

Dados 

• Questões estatísticas, recolha e organização de dados. 

• Representações gráficas. 

• Análise de dados. 

• Comunicação e divulgação de um estudo. 

15% 
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Estudo do Meio Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

1.º Ano 

Sociedade 30% 

Natureza 30% 

Tecnologia 15% 

Sociedade/Natureza/Tecnologia 25% 

 

Estudo do Meio Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

2.º Ano 

Sociedade 30% 

Natureza 30% 

Tecnologia 15% 

Sociedade/Natureza/Tecnologia 25% 

 

Estudo do Meio Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

3.º Ano 

Sociedade 30% 

Natureza 30% 

Tecnologia 15% 

Sociedade/Natureza/Tecnologia 25% 

 

Estudo do Meio Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

4.º Ano 

Sociedade 30% 

Natureza 30% 

Tecnologia 15% 

Sociedade/Natureza/Tecnologia 25% 
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Educação Artística Organizador 
Ponderação temporal relativa 

(indicador de relevância) 

1.º Ano/2.ºano/3.º ano/4.º 
ano 

Apropriação e reflexão 35% 

Interpretação e comunicação 30% 

Experimentação e criação  35% 

 
 

 
 
 
 


