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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  

Critérios de Avaliação – 2.º e 3.º Ciclos 

Ano Letivo 2021/2022  

 
Domínios 

 

 
Parâmetros 

 
Instrumentos /Técnicas 

 
Ponderação 

 
 
 
 
 
 

Competências 
pessoais e sociais 

 
 

 

 

➢ Valorização dos valores e princípios de cidadania 

➢ Capacidade para ouvir, interagir e aceitar diferentes opiniões 

➢ Adaptação a novas situações e/ou tarefas 

➢ Cooperação com os outros 

➢ Curiosidade e vontade de saber mais / persistência 

➢ Realização de atividades/tarefas de forma autónoma e criativa 

➢ Responsabilidade e espírito crítico 

➢ Reflexão sobre a aprendizagem  

 

Grelhas de observação 
e registo 

 

Trabalhos de grupo 

Trabalho individual 

Fichas de trabalho 

Trabalhos de pesquisa 

Portfólios 

Projetos 

 

 
 

 
 
 
 

80% 
 
 

 
 

Capacidades, 
aptidões e 

conhecimentos 
 

 

➢ Capacidade de pesquisa, seleção e organização de informação 

➢ Capacidade de aplicar conhecimento a novas situações 

➢ Participação em situações de comunicação 

 
 

 
20% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-22 – CIÊNCIAS NATURAIS – 2º CICLO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Especificas  
(de acordo com as aprendizagens essenciais) 

Instrumentos de 
Avaliação 

Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos 

1-Conceitos, leis, 
princípios e teorias 

científicas 
(55%) 

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 

  Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir 

novos conhecimentos.   

 Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência. 

  Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da 

realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experimentais - 

planeadas para responder a problemas.  

  Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas. 

 Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos. 

  Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 

  Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos. 

  Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da saúde 

individual e coletiva. 

 
 

 Situação-problema 

 Fichas de trabalho 

individuais e/ou de grupo  

 Fichas de avaliação 

  Questão aula/Mini 

testes 

  Debate 

 Relatórios científicos; 

 Trabalhos de pesquisa; 

 Grelhas de registo de 

observação em contexto 

de sala de aula e 

laboratório 

 Grelhas de auto-

avaliação e 

heteroavaliação 

 Trabalhos inseridos em 

DAC 

 … 

A – linguagem e textos 

B – Informação e 

comunicação 

C – Raciocínio e 

resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

E – Relacionamento 

interpessoal 

F – Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e 

ambiente 

H – Sensibilidade 

estética e artística 

I – Saber científico, 

técnico e tecnológico 

J – Consciência e domínio 

do corpo 

2-Trabalho 
prático/experimental/labor

atorial 
(30%) 

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 

 Identificar/formular problemas e hipóteses. 

 Planificar e /ou executar procedimentos experimentais de acordo com as regras de segurança. 

 Tratar e comunicar resultados experimentais. 

 Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e 

independentes. 

 Avaliar criticamente procedimentos e resultados. 

 Manusear corretamente instrumentos específicos. 

 Ser persistente, resiliente e colaborativo no trabalho de equipa. 

3-Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente 

(15%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 

 Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA (Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente). 

  Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos próprios, através da 

exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza.  
 Compreender os limites e as potencialidades da ciência e das suas aplicações tecnológicas na sociedade e no  ambiente.  
 Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação. 
 Assumir atitudes e valores que contribuam para a promoção da saúde e da sustentabilidade da Terra.  

Normas 

 A ocorrência de fraude ou tentativa de fraude durante a realização de uma ficha de avaliação, implica a sua anulação, sendo atribuída a classificação de zero por cento. 

 A entrega fora de prazo dos trabalhos solicitados sem justificação plausível, implica uma penalização na avaliação atribuída.  

 Quando se verifique que o trabalho apresentado é uma cópia de informação retirada da internet, ou de qualquer outra fonte, será atribuída a classificação de zero por 

cento.                                                                                                                                                                                                                        
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PERFIL DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS – ANO LETIVO 2021-22 – CIÊNCIAS NATURAIS  - 2º CICLO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / PERFIS DE 

APRENDIZAGEM  

1 
(Muito Insuficiente)  

2 
(Insuficiente) 

3 
(Suficiente) 

4 
(Bom) 

5 
(Muito Bom) 

1-Conceitos, leis, 
princípios e teorias 

científicas 
(50%) 

 

 

Desempenho Muito Insuficiente, 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio: 

 

 

Desempenho Insuficiente, 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio: 

 

Desempenho  Suficiente, 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio: 

 

Desempenho  Bom, relativamente 

aos conhecimentos, capacidades 

e atitudes previstos para este 

domínio: 

Desempenho Muito Bom,  

relativamente aos 

conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

previstos para este 

domínio: 

  Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.   

 Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência. 

  Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de 

pesquisa, experimentais - planeadas para responder a problemas.  

  Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas. 

 Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos. 

  Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 

  Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos. 

  Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da saúde individual e coletiva. 

2-Trabalho prático/ 
experimental/laboratorial 

(30%) 
 

 

Desempenho Muito Insuficiente, 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio: 

 

 

Desempenho Insuficiente, 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio: 

 

Desempenho  Suficiente, 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio: 

 

Desempenho  Bom, relativamente 

aos conhecimentos, capacidades 

e atitudes previstos para este 

domínio: 

Desempenho Muito Bom,  

relativamente aos 

conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

previstos para este 

domínio: 

 Identificar/formular problemas e hipóteses. 

 Planificar e /ou executar procedimentos experimentais de acordo com as regras de segurança. 

 Tratar e comunicar resultados experimentais. 

 Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, dependentes e independentes. 

 Avaliar criticamente procedimentos e resultados. 

 Manusear correctamente instrumentos específicos. 

 Ser persistente, resiliente e colaborativo no trabalho de equipa. 

3-Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente 

(15%) 

 

Desempenho Muito Insuficiente, 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio: 

 

 

Desempenho Insuficiente, 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio: 

 

Desempenho  Suficiente, 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio: 

 

 

Desempenho  Bom, relativamente 

aos conhecimentos, capacidades 

e atitudes previstos para este 

domínio: 

Desempenho Muito Bom,  

relativamente aos 

conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

previstos para este 

domínio: 

 Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas e relacionadas com a CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente). 

  Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua 

natureza. 
 Compreender os limites e as potencialidades da ciência e das suas aplicações tecnológicas na sociedade e no  ambiente.  
 Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação. 
 Assumir atitudes e valores que contribuam para a promoção da saúde e da sustentabilidade da Terra.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-22 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 5.º ANO - ENSINO BÁSICO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM/ 
PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Essenciais 
Instrumentos de 

Avaliação 
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
70% 

O aluno desenvolve as competências essenciais 
para o 5.º ano de escolaridade de nível 
INTRODUÇÃO em três matérias de diferentes 
subáreas* do seguinte conjunto de 
possibilidades. 

 
(*) as subáreas, remete as competências 
específicas de cada modalidade para o 
Programa Nacional de Educação Física (PNEF) 

Grelhas de observação 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: adquirir, com rigor, conhecimento e outros 
saberes; analisar situações, identificando os seus elementos ou dados; realizar tarefas associadas à compreensão 
e mobilização dos conhecimentos; estabelecer relações intra e interdisciplinares; utilizar conhecimento, para 
participar de forma adequada e resolver problemas em contextos diferenciados. Proporcionar atividades 
formativas, como por exemplo situações de jogo, concursos e outras tarefas a par ou em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem aos alunos: elaborar sequências de habilidades; elaborar coreografias; resolver 
problemas em situações de jogo; explorar materiais; explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, 
etc.; criar um objeto, texto ou solução, face a um desafio; criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: analisar situações com diferentes pontos de 
vista; confrontar argumentos, para encontrar semelhanças, diferenças, etc.; analisar factos e situações, 
identificando os seus elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; analisar os 
seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria. Proporcionar atividades 
formativas, que possibilitem aos alunos: realizar tarefas de síntese; realizar tarefas de planificação, de revisão e 
de monitorização; elaborar planos gerais, esquemas. Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos 
e heterogéneos, que possibilitem aos alunos: aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; aceitar o apoio 
dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 
promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões. 
Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: saber questionar uma situação; desencadear 
ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional. Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
aos alunos, em todas as situações: apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões 
de melhoria; identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho; identificar pontos fracos e 
fortes das suas aprendizagens; utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 
interpretar e explicar as suas opções; descrever processos de pensamento e ação, usados durante a realização de 
uma tarefa ou abordagem de um problema. Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem 
oportunidades de: cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; cooperar, 
promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e gosto proporcionado pelas atividades; 
aplicar as regras de participação, combinadas na turma; agir com cordialidade e respeito na relação com os 
colegas e com o professor; respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; cumprir e fazer 
cumprir regras de arbitragem; apresentar iniciativas e propostas; ser autónomo na realização das tarefas; 
cooperar na preparação e organização dos materiais. Proporcionar atividades formativas que impliquem, por 
parte do aluno: conhecer e aplicar cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do ambiente; promover o gosto 
pela prática regular de atividade física. 

 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 
15% 

Identificar as capacidades físicas: resistência, 
força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as 
características do esforço realizado. 

Teste escrito  

 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
15% 

 

Desenvolver capacidades motoras evidenciando 
aptidão muscular e aptidão aeróbia, 
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão 
Física do programa FITescola, para a sua idade e 
sexo.  

Aplicação da Bateria de 
testes do FITescola 
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Disciplina: Educação Física 

Anos: 5º ano 

Ciclo/ Curso: 2º Ciclo 

 
 
Critérios de Avaliação 

 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

2ºCICLO 

 
Porque legalmente estão privados de prestar provas práticas dos conhecimentos relativos às matérias, bem como dos Testes de Aptidão Física e Matérias, ou ainda por se 

encontrarem ao abrigo do Despacho n.º 8553-A/2020, por serem considerados doentes de risco e que se encontram impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas 

presenciais em contexto de grupo ou turma, estabeleceu o GEF um regime especial de Avaliação que permitirá ao professor e ao aluno um controlo permanente da sua 

aprendizagem, definindo objectivos a atingir no final de cada semestre para cada nível de aprendizagem, ou seja Nível Introdução, Elementar ou Avançado, assim o aluno será 

avaliado da seguinte forma:  

 

Por semestre*: 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS: 
 

Teste escrito    ----------------------------------------------------------------------------- 35% 
 

(2º semestre – média dos testes do 1º e 2º semestre) 
 

Trabalho          ----------------------------------------------------------------------------- 35% 

 

DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO: 
 

Atitudes / Valores   ----------------------------------------------------------------------- 30% 

* no 2º semestre são consideradas as avaliações anteriores.  

 

Ao aluno será entregue um documento orientador do Plano de Avaliação após análise do Atestado Médico, e que terá de ser assinada pelo EE. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022 – EDUCAÇÃO MUSICAL – 5.º ANO | 2.º CICLO 
 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

(descritores de desempenho) 
Áreas de Competências/ 

Descritores do Perfil dos Alunos 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

(30%) 

Utiliza o vocabulário musical 
específico para descrever os aspetos 
musicais envolvidos nas suas 
experiências artísticas. 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Identifica características estilísticas, 
rítmicas, melódicas, harmónicas e 
formais. 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Identifica e compreende as funções 
dos símbolos musicais. 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Apropria-se e utiliza os diferentes 
códigos e convenções de leitura, 
escrita e notação musical. 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Identifica diferentes culturas musicais 
e os contextos onde se inserem. 
(A, B, C, D, F, H, I) 

Relaciona a música com outras artes e 
áreas do saber. 

O/a aluno/a é capaz de: 

[AR-1] Ter consciência e progressivo domínio técnico 
da voz e dos instrumentos na performance 
musical. 

[AR-2] Utilizar os elementos expressivos da música. 

[AR-3] Reconhecer diferentes elementos da 
comunicação musical: dinâmica, estilo, 
andamento, altura, ritmo, melodia, harmonia, 
entre outros, utilizados na expressão artística 
musical. 

[AR-4] Procurar soluções diversificadas como resposta 
a situações várias. 

[AR-5] Colaborar constantemente com os outros e 
ajudar na realização de tarefas, apresentando 
soluções para a melhoria ou aprofundamento 
das ações. 

[AR-6] Interagir com o professor e colegas na procura 
do êxito pessoal e de grupo. 

[AR-7] Apreciar, criticamente, as suas experiências 
musicais e as dos outros. 

[AR-8] Assunção de responsabilidades relativamente 
aos materiais e ao cumprimento de regras 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Participativo/Colaborador 
(B, C, D, E, F) 

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

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

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

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

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



 

(A, B, C, D, F, H, I) (como saber esperar a sua vez, seguir as 
instruções dadas, ser rigoroso no que faz). Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado 
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G, J) 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

(50%) 

Canta individualmente e em grupo 
repertório variado com controle 
melódico, rítmico, de dinâmica e de 
agógica, com domínio básico da 
técnica vocal. 
(A, B, C, D, E, F, H, I, J) 

Toca diversos instrumentos, 
individualmente e em grupo 
repertório variado com controle 
melódico, rítmico, de dinâmica e de 
agógica, com domínio básico da 
técnica instrumental. 
(A, B, C, D, E, F, H, I, J) 

Apresenta publicamente atividades 
artísticas em que se articula a música 
com outras áreas do conhecimento, 
com rigor artístico e controle 
emocional. 
(A, C, D, E, F, G, H, I, J) 

O/a aluno/a é capaz de: 

[IC-1] Aperfeiçoar e promover a experimentação de 
soluções variadas de técnica instrumental. 

[IC-2] Interagir com o professor, colegas e audiência, 
argumentando as suas opiniões, admitindo e 
aceitando as dos outros. 

[IC-3] Incluir a opinião dos pares para a melhoria e 
aprofundamento de saberes. 

[IC-4] Revelar entendimento e o cumprimento de 
instruções. 

[IC-5] Promover a seleção e organização de diversas 
fontes sonoras de acordo com a sua intenção 
expressiva. 

[IC-6] Promover o questionamento e experimentações 
de soluções variadas. 

[IC-7] Manifestar sentido autocrítico e autoavaliador, 
utilizando argumentos baseados em vivências, 
experiências e conhecimentos, quando analisa 
interpretações musicais produzidas por si. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

(20%) 

Explora e desenvolve ideias sonoras e 
musicais partindo de determinadas 
temáticas e utilizando recursos 
técnico-artísticos elementares. 
(A, C, D, F, H, I) 

Improvisa e compõe pequenas 
composições e acompanhamentos 
simples, individualmente ou em 
grupo, utilizando diferentes recursos 
técnico-artísticos e códigos de 
notação musical. 
(C, D, E, F, H, I, J) 

O/a aluno/a é capaz de: 

[EC-1] Revelar conhecimentos, capacidades e atitudes 
em atividades artístico-musicais. 

[EC-2] Revelar experiências sonoras e musicais que 
estimulem a apreciação e fruição de diferentes 
contextos culturais. 

[EC-3] Revelar memorização e a mobilização do 
conhecimento em novas situações. 

[EC-4] Promover a reflexão crítica sobre o que foi 
feito justificando os comentários. 

OBS: A - LINGUAGEM E TEXTOS; B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; D - PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVA; E - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL; 

F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA; G - BEM-ESTAR SAÚDE E AMBIENTE; H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA; I - SABER CIENTÍFICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO; J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022 – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 5.º E 6.º ANOS | 2.º CICLO 
 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Áreas de Competências/ 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 

(30%) 

Identifica fontes. 

Localiza e processa informação. 

Elaborar documentos técnicos. 

Desenha objetos e faz construções (realiza esboços e 
croquis, esquemas gráficos, etc.). 

Planifica e estabelece sequências de processos produtivos. 

Contacta, em ambiente real, com ambientes de trabalho 
profissional, providos de informação e demonstra técnica; 
realizada em mostras audiovisuais. 

Faz recolhas de objetos e imagens. 

Faz registo de observação de contextos tecnológicos. 

Utiliza ferramentas digitais. 

- Exercícios práticos, de aplicação 
de conteúdos programáticos e 
com base nas Aprendizagens 
Essenciais, para desenvolvimento 
de capacidades e aquisição de 
conhecimentos. 

- Exercícios práticos de abordagem 
e experimentação de materiais e 
técnicas de expressão tecnológica 
(desenho de esboços e croquis, 
esquemas e gráficos. 

- Elaboração e construção de um 
portefólio com recolha de 
imagens e aplicação de 
conteúdos através de 
ferramentas digitais. 

- Exercícios de pesquisa e seleção 
de informação escrita e gráfica e 
exercícios de recolha de 
informação. 

- Projeto/ Investigação/ Práticos. 

- Criação de protótipos e modelos 
de construção e simulação; 
montagens experimentais. 

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

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Criativo 
(A, C, D, I, J) 

Criativo/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

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

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

RECURSOS E 
UTILIZAÇOES 

TECNOLÓGICAS 
(40%) 

Cria protótipos e modelos de construção / simulação 

Faz montagens experimentais (maquetas: instalações, em 
articulação com atividades de observação, pesquisa, 
organização e planeamento). 

Realiza textos relativos a funções especificas. 

Redige memórias descritivas, caderno de encargos, 
utilizando tecnologias de informação e comunicação. 

 



TECNOLOGIAS E 
SOCIEDADE 

(30%) 

Identifica as variáveis dos fatores tecnológicos; 

Analisa criticamente a vida comunitária e social. 

Identifica profissões, setores de atividade e áreas 
tecnológicas. 

Apresentar propostas tecnológicas, centradas em tópicos 
relevantes para o progresso social (por exemplo, o uso do 
solo, a qualidade do ar e da água, os impactos ambientais, 
o consumo, a exploração do espaço, outras). 

- Execução de maquetas: 
instalações, em articulação com 
atividades de observação, 
pesquisa, organização e 
planeamento. 

- Elaboração de textos relativos a 
funções especificas com 
informações de tecnologias de 
informação e comunicação. 

- Grelha de atitudes observadas em 
sala de aula: 
. Responsabilidade 
. Pontualidade 
. Apresentação do material 
. Comportamento / cumprimento 

do RIA 
. Respeito pelos outros 
. Solidariedade 
. Participação nas atividades 
. Empenho 
. Iniciativa 
. Organização 
. Comunicação 

adequada/pertinente 

Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 

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

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

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

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

OBS: A - LINGUAGEM E TEXTOS; B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; D - PENSAMENTO CRITICO E PENSAMENTO CRIATIVA; 

E - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL; F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA; G - BEM ESTAR SAÚDE E AMBIENTE; H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA; I - SABER 

CIENTÍFICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO; J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO. 
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Professor Reynaldo dos Santos 

 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022 – EDUCAÇÃO VISUAL – 5.º E 6.º ANOS | 2.º CICLO 
 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Áreas de Competências/ 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

(20%) 

Reconhece as manifestações artísticas em diferentes contextos 
culturais e diferentes épocas. 

Compreende os elementos da linguagem plástica que caracterizam 
determinados movimentos artísticos 

Participa individualmente ou em grupo em atividades artísticas 
(exposições, entre outras iniciativas).  

Demonstra criatividade sentido de mobilizar saberes e processos, 
através dos quais perceciona, seleciona, organiza os dados e lhes 
atribui novos significados. 

Promove dinâmicas que exijam o questionamento dos diferentes 
universos do conhecimento. 

Evidencia práticas que mobilizam diferentes contextos, 
compreendendo as várias possibilidades da construção e 
desenvolvimento de ideias. 

- Exercícios práticos, de 
aplicação de conteúdos 
programáticos e com base 
nas Aprendizagens 
Essenciais, para 
desenvolvimento de 
capacidades e aquisição de 
conhecimentos. 

- Exercícios práticos de 
abordagem e 
experimentação de 
materiais e técnicas de 
expressão e comunicação 
visual e plástica – processos 
de dimensão expressiva e 
de dimensão rigorosa. 

- Exercícios de pesquisa e 
seleção de informação 
escrita e gráfica e 
exercícios de recolha de 
elementos visuais.de 
Projeto/ Investigação/ 
Práticos. 

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

Criativo 
(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

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

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

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

(30%) 

Desenvolve o pensamento crítico e analítico, incidindo em:  debates 
sobre obras de arte, entre outras narrativas visuais, criando 
circunstâncias para a discussão e argumentação, utilizando saberes 
específicos das artes visuais, tendo em conta os seus pontos de vista 
e os dos outros. 

Faz apreciações fundamentadas em relação aos seus trabalhos e aos 
dos seus pares, utilizando uma linguagem adequada. 



Investiga sobre temas ou objetos numa visão diacrónica e sincrónica 
para a criação de novas imagens, relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas. 

Compreende a intencionalidade das suas experiências plásticas. 

Compreende e reconhece a importância do património cultural e 
artístico nacional e de outras culturas, como valores indispensáveis 
para uma maior capacidade de participação e intervenção nas 
dinâmicas sociais e culturais. 

Demonstra conhecimento dos diferentes valores/significados dos 
elementos das artes visuais, consoante o contexto, as culturas e as 
intenções. 

- Grelha de observação de 
atitudes em sala de aula: 
. Responsabilidade 
. Pontualidade 
. Apresentação do material 
. Comportamento/ 

cumprimento do RIA 
. Respeito pelos outros 
. Solidariedade 
. Participação nas 

atividades 
. Empenho 
. Iniciativa 
. Organização 
. Comunicação 

adequada/pertinente 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

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

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

Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

(50%) 

Domina a experimentação de técnicas e materiais, ajustando-os à 
intenção expressiva das suas representações. 

Utiliza processos de registo de ideias, de planeamento e de trabalho 

Desenvolve processos de análise e de síntese, através de atividades 
de comparação de imagens e de objetos. 

Mobiliza diferentes critérios de argumentação para a apreciação dos 
diferentes universos visuais. 

Indaga a(s) realidade(s) que observa(m) numa atitude crítica. 

Verbaliza experiências de uma forma organizada, dinâmica e 
apelativa, utilizando um vocabulário adequado. 

 

OBS: A - LINGUAGEM E TEXTOS; B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; D - PENSAMENTO CRITICO E PENSAMENTO CRIATIVA; 

E - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL; F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA; G - BEM ESTAR SAÚDE E AMBIENTE; H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA; I - SABER 

CIENTÍFICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO; J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO. 
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                        HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 5º ANO 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-22 – HGP - 5.º ANO - ENSINO BÁSICO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
 

 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais  Instrumentos de Avaliação 

 
 

Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
Compreensão Histórica: 

              -Temporalidade 
              -Espacialidade 

-Contextualização 
 

55% 

 

Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera 
terrestre numa rede cartográfica; 
 
Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os elementos 
de um mapa: rosa dos ventos, título, legenda e 
escala; 
 
Localizar Portugal continental e insular, em relação a 
diferentes espaços geográficos (Península Ibérica, Europa, 
Mundo), com recurso aos pontos cardeais e colaterais e a 
outros elementos geográficos de referência; 
 
Descrever e representar em mapas as principais características 
da geografia física (relevo, clima, hidrografia e vegetação) em 
Portugal e na Península Ibérica, utilizando diferentes variáveis 
visuais (cores e símbolos); 
 
Utilizar representações cartográficas (em suporte físico ou 
digital) na localização dos elementos físicos do território e na 
definição de itinerários; 
 
Descrever situações concretas referentes a alterações na 
paisagem, decorrentes da ação humana; 
 
Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer características 
físicas do território português e da Península Ibérica; 

-Fichas de trabalho individuais e/ou de 

grupo 

-Questionário oral 

Fichas de trabalho individuais e/ou de 

grupo 

 Questionário oral 

 Questão aula 

 Participação oral 

 Relatórios (atividades práticas, visitas 

de estudo) 

 Produto dos trabalhos de grupo e/ou 

individuais 

 Portfólio 

 Grelhas de registo de observação em 

contexto de sala de aula 

 Trabalhos inseridos em DAC 

 

 

 

 
 Utilizar referentes de tempo 
e de unidades de tempo 
histórico: antes de, depois de, 
milénio, século, ano, era; (A, 
B, 
C, I) 
 
 Localizar, em representações 
cartográficas de diversos 
tipos, os locais e/ou 
fenómenos históricos 
referidos; (A, B, C, 
I) 
 
Localizar, em representações 

cartográficas, diversos espaços e 

territórios que lhe dão 

identidade, utilizando diferentes 

escalas e mobilizando os mais 

diversos tipos de informação 

 
Tratamento de Informação/ 

Utilização de Fontes 
 

25% 
 

 
 

 
Comunicação em História 

 
20% 

 
 
  

 

 



 
Identificar/aplicar os conceitos: localização, pontos cardeais e 
colaterais, bússola, itinerário, planta, globo terrestre, mapa, 
planisfério, continente, oceano, equador, trópicos, hemisfério, 
formas de relevo do litoral, erosão marinha, cursos de água, 
vegetação natural, zona temperada. 
 
Primeiros povos na Península 
Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras do das 
comunidades agropastoris, nomeadamente das castrejas; 
 
Compreender que o processo de sedentarização implicou uma 
maior cooperação interpessoal, criando as bases da vida em 
sociedade; 
 
 
Identificar os povos que se instalaram na Península Ibérica, 
relacionando esse fenómeno com a atração exercida pelos 
recursos naturais; 
 
Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da identificação 
de vestígios materiais; 
 
Identificar/aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, nómada, 
sedentário. 
Os romanos na Península Ibérica 
Identificar ações de resistência à presença dos romanos; 
Identificar aspetos da herança romana na Península 
Ibérica; 
 
Aplicar o método de datação a. C e d. C.; 
 
Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo, era cristã, 
romanização; 
 
Os muçulmanos na Península Ibérica- analisar o processo 
muçulmano de ocupação da Península Ibérica, reconhecendo a 
existência de interações de conflito e de paz; 
 
Identificar aspetos da herança muçulmana na Península Ibérica; 
 
Identificar/aplicar os conceitos: árabe, muçulmano, mouro, 
reconquista. A formação do reino de Portugal. 
 
Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a 
formação do Reino de Portugal no movimento de conquista 
cristã, ressaltando episódios de alargamento do território e da 
luta de D. Afonso Henriques pela independência; 
 
Referir os momentos-chave de autonomização e 
reconhecimento da independência de Portugal, nomeadamente 
o Tratado de Zamora e o reconhecimento papal da nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

georreferenciada, relacionando as 

suas características mais 

importantes para compreender a 

dimensão espacial de Portugal e 

da sua inserção no Mundo; (A, 

B, C, D, F, G, I) 

 

 Identificar fontes históricas, de 

tipologia diferente; (A, B, C, D, F, 

I)  

 

Aprender a utilizar conceitos 

operatórios e metodológicos das 

áreas disciplinares de História e 

de Geografia; (C; D; 

F; I) 

 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; (A, B, 

C, D, F, G, I) 

 

 Conhecer, sempre que possível, 

episódios da História regional e 

local, valorizando o património 

histórico e cultural 

existente na região/local onde 



potência; 
 
Identificar/aplicar os conceitos: condado, fronteira, 
independência, reino, monarquia. 
 
Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais 
(clero, nobreza e povo); 
 
Sublinhar a importância das comunidades judaica e muçulmana 
na sociedade medieval portuguesa; 
 
Relacionar a organização do espaço português do século 
XIII com os recursos naturais e humanos e com a distribuição 
das atividades económicas; 
 
 
Reconhecer a importância assumida pela expansão de feiras e 
de mercados no crescimento económico do século XIII; 
 
Analisar a fixação das fronteiras e do território nacional levada 
a cabo ao longo do século XIII e reconhecida pelo Tratado de 
Alcanizes em 1297; 
 
Identificar monumentos representativos do período; 
Identificar/aplicar os conceitos: documento; território, 
produção artesanal, comércio, nobreza, clero, concelho, carta 
de foral, ordem religiosa, mosteiro, tratado. 
 
1383-85 - Um tempo de revolução 
 
Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a 
crise de 1383-85; 
 
Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura e a 
primeira grande crise portuguesa; 
 
 
Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de Avis, 
de Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das Regras; 
 
Destacar a importância das Cortes de Coimbra na legitimação 
do novo rei, dando início a uma nova dinastia; 
 
Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota; 
Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, 
crise, burguês. 
 
Portugal nos séculos XV e XVI 
Identificar as principais etapas do processo de exploração da 
costa ocidental africana; 
 
Referir a importância do conhecimento dos ventos e das 

habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, 

H, I) 

Reconhecer a ação de indivíduos 

e de grupos em todos os processos 

históricos e de desenvolvimento 

sustentado do 

território; (A, B, C, D, F, G, H, I) 

 

Desenvolver a sensibilidade 

estética; (A, B, D, F, H, I, J) 

 

 Promover o respeito pela 

diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, 

ideológica, cultural, sexual; (A, 

B, C, D, E, F, G, H, I) 

 

 Valorizar a dignidade humana e 

os direitos humanos, promovendo 

a diversidade, as interações entre 

diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade e 

equidade no cumprimento das 

leis; (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 



correntes marítimas para a progressão pela costa ocidental 
africana; 
 
Identificar os principais navios e instrumentos náuticos 
utilizados pelos portugueses na expansão marítima; 
 
Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II; 
 
Localizar territórios do império português quinhentista; 
 
Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento 
de novas terras, povos e culturas, nomeadamente as de Vasco 
da Gama, de Pedro Álvares Cabral e de Fernão de Magalhães; 
 
Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no 
contexto da expansão portuguesa, ressaltando alterações 
provocadas pela expansão, nomeadamente uma maior 
miscigenação étnica, a troca de ideias e de produtos, a 
submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres 
humanos; 
 
Reconhecer o papel da missionação católica na expansão 
portuguesa; 
 
Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença; 
Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a 
sua relação com a expansão marítima; 
Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, 
colonização, escravo, etnia e migração. 
 
Da União Ibérica à Restauração 
 
Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião 
em Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-80 como o segundo 
grande momento de crise política e social de Portugal; 
 
Apontar as causas de descontentamento com o domínio filipino 
que desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro de 1640; 
 
Identificar/aplicar o conceito: Restauração. 
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NOTA - Esta proposta prende-se com a leitura da nova realidade que conjuga as Aprendizagens Essenciais (AE) – conhecimentos, capacidades e atitudes – e as áreas 

de competência definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

As Competências Intercultural e Estratégica, sendo transversais a todos os outros domínios, farão parte integrante da avaliação dos mesmos. 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

Departamento Curricular de Línguas 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-22 – INGLÊS – 2.º CICLO (5.º ANO) - ENSINO BÁSICO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

 
 

Compreensão oral 
(Listening) 

30% 
 

 
Identifica palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais; 
Entende pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e 
informações que lhe são dadas; 
Identifica a ideia global de pequenos textos orais; 
Segue conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas de 
forma lenta, clara e pausada. 
 
 
 
Segue instruções elementares; 
Reconhece informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 
Compreende mensagens curtas e simples (postais, mensagens de texto, 
post/tweets, blogs, emails) sobre assuntos do seu interesse; 
Desenvolve a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em 
voz alta. 
 
 
 

  
Exposição de textos 
escritos e orais de 
natureza diversificada.  
 
Atividades de compreensão 
e expressão oral e de 
compreensão e expressão 
escrita. 
 
Produção de textos 
escritos/ enunciados orais 
a partir de modelos, 
tópicos ou indicações.  
 
Dramatizações.  
 
 
 
 

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

 
 

Compreensão escrita 
(Reading) 

30% 
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NOTA - Esta proposta prende-se com a leitura da nova realidade que conjuga as Aprendizagens Essenciais (AE) – conhecimentos, capacidades e atitudes – e as áreas 

de competência definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

As Competências Intercultural e Estratégica, sendo transversais a todos os outros domínios, farão parte integrante da avaliação dos mesmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interação oral 
(Speaking) 

20% 
 

 

Pede e dá informações sobre identificação pessoal; 
Formula perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares; 
Faz sugestões e convites simples; 
Interage de forma simples; 
Participa numa conversa simples sobre temas básicos e factuais para 
satisfazer necessidades imediatas. 
 
Articula sons da língua inglesa não existentes na língua materna; 
Pronuncia, com correção, expressões e frases familiares; 
Exprime gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples; 
Descreve aspetos simples do seu dia-a-dia, utilizando frases simples; 
Faz descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando expressões 
comuns; 
Fala/faz apresentações sobre alguns temas trabalhados previamente. 

Pequenos diálogos orais ou 
escritos.  
 
Trabalho individual e/ou 
em grupo.  
 
Elaboração de notas 
escritas a partir de um 
texto oral/escrito.  
 
Visionamento de imagens.  
Exercícios gramaticais de 
natureza diversificada.  
 
Exercícios/Atividades de 
leitura.  
 
Fichas de Avaliação 
Formativa; 
 
Apresentações orais;  
 
Entrevistas; 
 
Trabalhos desenvolvidos 
em DAC; 

 
 
 

 

Produção escrita 
(Writing) 

20% 

 
Preenche um formulário (online ou em formato papel) simples com 
informação pessoal e preferências pessoais básicas; 
Pede e dá informação pessoal de forma simples; 
Pede e dá informação sobre gostos e preferências de uma forma simples; 
Responde a um email, chat ou mensagem de forma simples. 
 
Descreve-se a si e à família; 
Redige mensagens e notas pessoais; 
Redige postais e convites; 
Escreve sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases simples, 
justificando-as usando alguns conectores; 
Descreve uma imagem usando there is/there are. 

 
 
Grelhas de autoavaliação;  
 
Grelhas de 
heteroavaliação; 
 
Grelha de atitudes 
observadas em sala de 
aula. 

 

 
Indagador/ Investigador (C, D, F, 
H, I)  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-2022 – LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 2ºCICLO - ENSINO BÁSICO  
(TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES Instrumentos de Avaliação 

 
 Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 

Perfil do Aluno 

Interação em 
LGP  

(20%) 
 

o Exercitar a atenção, evitando barreiras à comunicação;  

o Compreender enunciados gestuais nas suas implicações linguísticas e 

paralinguísticas;  

o Comparar a linguagem corporal utilizada na comunicação entre surdos e 

entre ouvintes;  

o Analisar a importância do contacto visual e da linguagem corporal na 

interação entre surdos;  

o Participar na conversação e em discussões de grupo, de forma oportuna e 

pertinente, respeitando as normas e sabendo cativar a atenção e 

utilizando o discurso com fins diferentes, para informar, persuadir e 

entreter; 

o Ser coerente e convincente nas suas produções;  

o Elaborar relatos e colocar questões pertinentes; 

o Exprimir-se em LGP com progressiva autonomia, clareza, fluência e 

desenvoltura em função de objetivos, situações e destinatários 

diversificados;  

o Ter uma atitude positiva perante variações linguísticas de diferentes 

 

Fichas de Avaliação 

Formativa; 

Fichas de Avaliação 

Sumativa; 

Apresentações; 

Debates;  

Entrevistas; 

Registo fotográficos; 

Registo vídeo; 

Trabalho de pares/grupo; 

Trabalhos desenvolvidos 

em DAC; 

Grelha de atitudes 

observadas em sala de 

aula;  

Grelhas de autoavaliação. 

 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 

Respeitador da diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H) 

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Criativo (A, C, D, J) 
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interlocutores Surdos; 

o Saber comunicar em situações formais e públicas e reter a informação 

necessária de discursos de outras pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literacia em LGP  
(30%) 

o  Compreender diferentes tipos de enunciados gestuais;  

o Criar o gosto pela recolha de produções do património gestual, 

contactando com enunciados de temas variados, de origem nacional ou 

estrangeira; 

o Conhecer formas diferentes de literatura, desde a clássica a trabalhos 

atuais em LGP ou noutras línguas gestuais, relacionando-a com 

experiências individuais; 

o Procurar e selecionar informação para analisar e comentar histórias e 

outro tipo de enunciados gestuais, descrevendo ações, locais e 

personagens; 

o Apropriar-se do enunciado gestual, recriando-o em diversas linguagens e 

utilizando recursos prosódicos adequados ao objetivo visado;  

o Narrar situações vividas ou imaginadas, distinguindo os vários elementos 

próprios de uma narrativa; 

o Ter gosto a dizer poesia e a utilizar aspetos artísticos da LGP;  

o Cultivar o prazer estético da LGP;  

o Brincar com a língua através de anedotas e interações lúdicas;  

o Apresentar interpretações dramáticas de experiências, histórias, poemas 

ou peças de teatro; 

o Ter acesso a informação diversificada, dentro de conteúdos apropriados 

ao nível etário, desenvolvendo conceitos de outras áreas de 

conhecimento; 

o Aprender a manejar as técnicas de vídeo para registo da língua gestual. 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I) 

Sistematizador / Organizador 

(A, B, C, I, J) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 

G)  

Comunicador (A, B, C, D, G)  

Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

Criativo (A, C, D, J) 

Responsável/ autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J)  

Respeitador da diferença / do 

outro (C, D, E, F, G, I, J) 

Estudo da Língua 
(30%) 

o Identificar os processos de enriquecimento do léxico; 

o Sistematizar o conhecimento dos parâmetros dos gestos, reconhecendo-os 

facilmente; 

o Distinguir classes gramaticais de gestos; 

 
Questionador (A, F, G, I, J)  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  
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o Distinguir gestos semelhantes que variam em forma e significado;  

o Segmentar gestos compostos para identificar o seu significado original;  

o Dominar o vocabulário inerente ao conhecimento do mundo para o seu 

nível etário; 

o Reconhecer as características de perguntas abertas e fechadas; 

o Explorar as formas de modificar os verbos para exprimir diferentes 

aspetos da ação; 

o Desenvolver a consciência linguística e a reflexão acerca da estrutura 

gramatical e do uso da LGP, sistematizando objetivamente o 

conhecimento dos seus aspetos fundamentais; 

o Familiarizar-se com as características estruturais da LGP, confrontando-as 

com as variações dialetais e socioletais; 

o Conhecer gestos de outras línguas gestuais, comparando-as entre si; 

o Utilizar a dactilologia adequadamente;  

o Distinguir facilmente as estruturas gramaticais da LGP e da LP. 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 

G) 

 

LGP, 
Comunidade e 

cultura 
(20%) 

 

o Conhecer a sua identidade, procurando os aspetos que são comuns e os 

que são diferentes nos membros da Comunidade Surda, nacional e 

internacional;  

o Perceber o estatuto da LGP; 

o Observar semelhanças e diferenças entre o percurso pessoal, escolar e 

sócio-profissional de diferentes pessoas surdas, de diversas regiões e 

países; 

o Perceber o movimento associativo;  

o Conhecer costumes e manifestações culturais da comunidade; 

o Comparar culturas Surdas de vários países; 

o Conhecer pessoas e locais de referência a nível internacional;  

o Conhecer os principais momentos e figuras que marcaram a história da 

Comunidade Surda no mundo e em Portugal; 

o Utilizar as novas tecnologias para comunicar à distância;  

o Perceber as diferenças e semelhanças nas formas de estar na Comunidade 

 
 Questionador (A, F, G, I, J)  

Indagador/Investigador (C, D, 

F, H, I) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 

G) 

Sistematizador / organizador 

(A, B, C, I, J)  

Participativo/ colaborador (B, 

C, D, E, F) 

Criativo (A, C, D, J)  

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Respeitador da diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H)  
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Surda e ouvinte; 

o Consolidar a sua própria atitude e ser crítico em relação à dos outros;  

o Saber como utilizar um intérprete em diversas situações. 

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 

 
 
 

   

Áreas de competências do Perfil do Aluno:  
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 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.  
 
NOTA: Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA – 2º CICLO – 2021/2022  

 

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 
1
 

Conceitos e procedimentos 

 Números e operações 

 Geometria e medida 

 Álgebra 

 Organização e tratamento de 
dados 

(60%) 

As aprendizagens essenciais de cada ano de escolaridade são as que 
se encontram indicadas nos respetivos documentos de referência e 
que correspondem às especificidades definidas legalmente, poden-
do ser consultadas em http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-
essenciais-ensino-basico. 

Testes escritos 
 
Questões-aula 
 
Composições matemáticas 
 
Apresentações orais 
 
Grelhas de registo de ob-
servação em contexto de 
sala de aula 
 
Trabalhos inseridos em 
DAC 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ investigador (C, D, F, H, I) 

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

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, 
I, J) 

 Questionador (A, F, G, I, J) 

 Comunicador (A, B, D, E, H) 

 Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F) 

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

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

Capacidades transversais 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

(40%) 

 Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáti-
cos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a 
utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resulta-
dos. 

 Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de 
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios 
lógicos. 

 Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com preci-
são e rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclu-
sões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da mate-
mática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade hu-
mana e social. 

 Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e re-
gular a sua aprendizagem. 

 Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com 
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 

 

                                                 
1
 Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 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 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022 – PORTUGUÊS 5.º ANO - ENSINO BÁSICO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÂO  

 

Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

   
  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno: 

 

 
 
 

 

ORALIDADE 
(25%) 

 
    - Compreensão 

(12%) 
 
        - Expressão 

(13%) 
 
 
 
 

 
 Compreensão 
 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la 
por meio de técnicas diversas. 
 

Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas diversas. 
Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores.  
 

  Expressão 
 

Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) 
individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista. 
 

Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  
 

Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras de uso da palavra. 
 

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 (concordância; tempos verbais; advérbios; variação das anáforas; uso 
de conectores frásicos e textuais mais frequentes). 
 

 
Caderno diário;  
  

Exercícios de:  
. compreensão do oral  

. expressão do oral  

- fluência da leitura  

- verificação de leitura  

- gramática  

 

Fichas de trabalho;  
  
Fichas de sistematização de 
conhecimentos;  
  
Guiões de leitura; 
  
Projeto Individual de Leitura; 

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

  

Sistematizador/ organizador (A, 

B, C, I, J)  

  

Respeitador da diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H)  

  

Participativo/ colaborador (B, 

C, D, E, F) 
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LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

 
Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades 
lúdicas, estéticas e informativas. 
 

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. Explicitar o sentido global de 
um texto. Fazer inferências, justificando-as. 
 

Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  Reconhecer a forma como 
o texto está estruturado (partes e subpartes). 
 

Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do 
texto. 
 

Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
 

Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e 
finalidade): verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e 
carta formal (em diversos suportes). 
 

  
 
Questões de aula;   
 
 
Trabalho de pesquisa;  
 
 
Produções escritas;  
 
 
Trabalho de pares/grupo; 

 

Trabalhos desenvolvidos em 

DAC; 

 

 
Grelha de atitudes observadas 

em sala de aula; 

 

Grelhas de autoavaliação; 

 

Grelhas de heteroavaliação;  

 

Ferramentas digitais; 

 

Avaliação Sumativa. 

 
 
 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/  

informado (A, B, G, I, J)  

 
Sistematizador/ organizador (A, 

B, C, I, J)  

 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(15%) 
 

 
 

 
Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e dramática (no 
mínimo, um livro infantojuvenil, quatro poemas, duas lendas, três contos de autor 
e um texto dramático - selecionados da literatura para a infância, de adaptações 
de clássicos e da tradição popular). 
 

Interpretar o texto em função do género literário. Inferir o sentido conotativo de 
palavras e expressões. Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do 
texto narrativo: personagens, narrador, contexto temporal e espacial, ação. 
 

Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários 
(designadamente personificação, comparação). 
 

Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados 
nas obras lidas e compará-lo com outras manifestações artísticas (música, pintura, 
escultura, cinema, etc.). 
 

Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  
 

Fazer declamações e representações teatrais. 
 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/  

informado (A, B, G, I, J)  

 
Indagador/ Investigador (C, D, 

F, H, I)  

 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Responsável/ autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J) 

 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
 

 
 

ESCRITA 
(25%) 

 

 

Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e 
géneros textuais. 
 

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

Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que 
convém à finalidade comunicativa. 
 

Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  
 

Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  
 

Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que circunscrevem 
o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e 
a conclusão, com recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e 
de contraste. 
  

Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão 
coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista. 
 

 

Sistematizador/ organizador (A, 

B, C, I, J)  

 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
Responsável/ autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J)  

 
Respeitador da diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H) 
 

Participativo/ colaborador (B, 

C, D, E, F) 
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GRAMÁTICA 
(15%) 

 

 
Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo 
auxiliar, advérbio, conjunção. 
 

Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais-que-perfeito (simples e 
composto) do modo indicativo. 
 

Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos.  
 

Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos. 
 

Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 
 

Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: sujeito 
(simples e composto), vocativo, predicado; complemento (direto e indireto).  
 

Distinguir frases simples de frases complexas.  
 

Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de tempo, de 
causa, de explicação e de contraste. 
 

Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical e afixos), 
com diversas finalidades (deduzir significados, integrar na classe gramatical, 
formar famílias de palavras). 
 

Compreender a composição como processo de formação de palavras. Explicitar 
regras de utilização dos sinais de pontuação. Mobilizar formas de tratamento mais 
usuais no relacionamento interpessoal, em diversos contextos de formalidade. 
 

 

Questionador (A, F, G, I, J)  
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/  

informado (A, B, G, I, J)  

 
Sistematizador/ organizador (A, 

B, C, I, J) 

 
 
 

  

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
 

A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 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. 

 
NOTA:  
 

Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – TIC – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 2021/2022 (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
 

Domínios (conhecimentos, capacidades e atitudes) / 
Ponderação 

Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 
1
 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em 
Ambientes Digitais 

(20%) 

As aprendizagens essenciais específicas de cada ano 
de escolaridade devem ser consultadas nos respetivos 
documentos de referência 
(http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-
ensino-basico). 
 Trabalhos de gru-

po/individuais 
 
Fichas de trabalho teóri-
co/práticas; 
 
Testes de avaliação 
 
Trabalhos inseridos em 
DAC 
 
Grelhas de registo de ob-
servação em contexto de 
sala de aula 
 
 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado (A, B, G, I, J) 

 Criativo (A, C, D, J) 

 Crítico/ analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ investigador (C, D, F, H, I) 

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

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, 
I, J) 

 Questionador (A, F, G, I, J)  

 Comunicador/ Desenvolvimento da 
linguagem e da oralidade (A, B, D, E, 
H)  

 Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 

 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F) 

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

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

Investigar e Pesquisar 

(10%) 

As aprendizagens essenciais específicas de cada ano 
de escolaridade devem ser consultadas nos respetivos 
documentos de referência 
(http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-
ensino-basico). 
 

Colaborar e Comunicar 

(10%) 

As aprendizagens essenciais específicas de cada ano 
de escolaridade devem ser consultadas nos respetivos 
documentos de referência 
(http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-
ensino-basico). 
 

Criar e Inovar 

(60%) 

As aprendizagens essenciais específicas de cada ano 
de escolaridade devem ser consultadas nos respetivos 
documentos de referência 
(http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-
ensino-basico). 
 

 

                                                 
1
 Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 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 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
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