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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2019-20 – EMRC - 8.º ANO - ENSINO BÁSICO – 3º CICLO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÂO  

 

Aprendizagens Essenciais 
Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 
 
 
 

Religião e experiência 
religiosa / 30% 

 
 
 

 
 
UL1 | O Amor humano 
Identificar sinais que manifestem Amor;  
Reconhecer a a família como espaço de amor e de abertura aos outros;  
Compreender que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social; 
Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e 
implicações éticas; 
Perceber a Maternidade e paternidade responsável; 
Reconhecer na mensagem cristã a importância do amor e da fecundidade 
e suas implicações numa opção de vida; 
Valorizar atitudes de fidelidade e doação no amor e na sexualidade. 
 
UL2 | O Ecumenismo 
Perceber o contributo do Cristianismo na construção da civilização 
ocidental:  
Identificar factos históricos e razões sobre a separação entre as Igrejas 
cristãs; 
Conhecer as caraterísticas da identidade da Igreja Latina e da Igreja 
Ortodoxa;  
Apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da Reforma; 
Valorizar atitudes e movimentos ecuménicos com base no apelo de Jesus 
para que “todos sejam um”.  
 
 

Grelha de observação 
Tarefas de aula 
Participação oral 
Trabalho de grupo/projeto 
Debates 
 
 
 

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 
 
 

 
 
 

Cultura cristã e visão cristã da 
vida / 35% 

 
 
 

Ética e moral / 35% 
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UL3 | A liberdade 
Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a 
sua liberdade; 
Reconhecer a Pessoa enquanto Ser voltado para o bem; 
Apontar situações de manipulação da consciência humana e suas 
implicações no impedimento ao exercício da liberdade; 
Reconhecer na mensagem cristã a bondade de Deus e o apelo à vivência 
da liberdade na realização pessoal; 
Assumir atitudes responsáveis promotoras de Liberdade.  
 
UL 4 | Ecologia e valores 
Discutir o conceito de Ecologia como ponto de partida para um mundo 
habitável e sustentável; 
Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos 
destrutivos para com a natureza; 
Caracterizar algumas instituições de defesa da natureza;  
Identificar na mensagem e tradição cristã a natureza como dádiva de Deus 
para a felicidade do ser humano; 
Participar em iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa 
comum.   
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  

Critérios de Avaliação – 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos 

Ano Letivo 2019/2020  

 
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 2019/2020 – CIÊNCIAS NATURAIS (7.º E 8. º) - 3ºCICLO (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM 
/PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Especificas 
(de acordo com as aprendizagens essenciais) 

Instrumentos de Avaliação 
Descritores do “Perfil dos 

Alunos” 

1. Conceitos, 
leis, princípios 

e teorias científicas 
(55%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 Conhecer, compreender e aplicar conceitos, princípios e teorias científicas. 

 Aplicar conhecimentos a novas situações/resolução de problemas, explicando as estratégias de 
resolução e avaliando os resultados.                                                                  

 Relacionar dados/factos. 

 Interpretar dados de natureza diversa. 

 

 Situação-problema 

 Fichas de trabalho individuais 
e/ou de grupo  

 Testes 

 Questão aula  

  Debate/Role Play 

 Relatórios 
científicos/Relatórios de 
saídas de campo 

 Produto dos trabalhos de 
grupo e/ou individuais  

 Grelhas de registo de 
observação formais ou 
informais, em contexto de 
sala de aula e laboratório 

 Grelhas de auto-avaliação e 
heteroavaliação 

 Trabalhos inseridos em DAC 

Conhecedor/sabedor/informado/culto 
(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) 

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

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

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

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

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

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

Autoavaliador 

 

2. Trabalho 
experimental/ 

laboratorial 
(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 correctamente 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 a influência de factores históricos, tecnológicos e sociológicos na construção dinâmica 
do conhecimento científico. 

 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. 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS: 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 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2019-20 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 7.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 7.º ano de 
escolaridade de nível INTRODUÇÃO 
em 5 matérias, de diferentes 
subáreas* e de acordo com as 
seguintes condições de possibilidade. 

 
(*) 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 conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, 
articulação e uso consistente de conhecimentos; selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades físicas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.; 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; analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto de vista 
próprio; 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, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 
particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; analisar os seus desempenhos e o 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; 
reforçar o gosto pela prática regular de atividade física; aplicar processos de elevação do nível funcional da aptidão física. 

 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 
15% 

Relacionar aptidão física e saúde e 
identificar os benefícios do exercício 
físico para a saúde. Interpretar a 
dimensão sociocultural dos desportos 
na atualidade e ao longo dos tempos, 
nomeadamente os jogos olímpicos e 
paralímpicos. 

Teste escrito e ou 
trabalho de 
investigação 

 
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: 7º ano 

Ciclo/ Curso: 3º Ciclo 

 
 
 
Critérios de Avaliação 

 
 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

3ºCICLO 

 
Porque legalmente estão privados de prestar provas práticas dos conhecimentos relativos às matérias, bem como dos Testes de Aptidão Física e Matérias, 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 período para cada 

nível de aprendizagem, ou seja Nível Introdução, Elementar ou Avançado, assim o aluno será avaliado da seguinte forma: 

 

Por período*: 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS: 
 

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

(3º Período – média dos testes do 1º e 2º período) 
 

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

 

DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO: 
 

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

* nos 2º e 3º períodos 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 AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2019-20 – EDUCAÇÃO MUSICAL – 2.º CICLO 
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais  Instrumentos de Avaliação 
Áreas de 

Competências/Descritores do 
Perfil dos Alunos 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

(40) 

 

Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários 

elementos da música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, 

texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras 

convencionais e não convencionais, imagens, esculturas, 

textos, vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias 

gradualmente mais complexas.  

Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando 

e manipulando vários elementos da música (altura, dinâmica, 

ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos 

diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos musicais, 

tecnologias e software).  

Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento 

para a construção do seu referencial criativo.  

 

 

Trabalhos individuais e 

de grupo 

(experimentação; 

composição; 

improvisação) 

 

 

Auto e hétero avaliação 

 

 

Observação direta 

 

 
 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, B, G, 

I, J)  

 

 

 

Criativo/Crítico/Anal 

ítico (A, B, C, D, G, J)  

 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

(40) 

 

Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório 

variado com e sem acompanhamento instrumental, 

Avaliação individual e de 

grupo: flauta; 

instrumentos da sala de 

 

Indagador/ Investigador (C, 



evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal.  

Tocar diversos instrumentos acústicos e electrónicos, a solo e 

em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o ritmo e 

a dinâmica, com progressiva destreza e confiança.  

Interpretar, através do movimento corporal, contextos 

musicais contrastantes.  

Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos 

musicais diferenciados.  

Publicar, na internet, criações musicais (originais ou de 

outros), construindo, por exemplo, playlists, podcasts e blogs.  

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento.  
 

aula; voz. 

 
 
Observação direta 

D, F, H, I)  

Respeitador da diferença/ 

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

Sistematizador/ 

organizador (A, B, C, I, J)  

 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

(20) 

Comparar características rítmicas, melódicas,  

harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em 

peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais 

diversificados.  

Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias 

para documentar, descrever e comparar diversas peças 

musicais.  

Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e 

observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, 

teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de 

diferentes tradições e épocas utilizando vocabulário 

apropriado.  

Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em 

conta os enquadramentos socioculturais do passado e do 

presente.  

Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do 

conhecimento, através de atividades diversificadas que 

integrem e potenciem a transversalidade do saber.  

Identificar criticamente a música, enquanto modo de 

 

Testes/Mini testes 

escritos 

 

Trabalhos individuais 

e/ou de grupo 

 

 

Avaliação Oral 

 

 

Observação direta 

 
 

 
 

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

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

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F)  

 



conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o 

seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e sociais.  

 

 

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

F- DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA; G -BEM ESTAR SAÚDE E AMBIENTE;  H- SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA; I- SABER CIENTÍFICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO; J-CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO. 
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Página 1 de 2                 Expressão Plástica – 7º e 8º Ano 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

GRUPO 600 – Artes Visuais 

DISCIPLINA: Expressão Plástica 

ANO DE ESCOLARIDADE: 7º e 8º 

NÍVEL DE ENSINO/CICLO/CURSO: Ensino Básico | 3º Ciclo 

 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 

Esta disciplina pretende promover um conjunto de aprendizagens no contexto da educação 

artística que não são desenvolvidas pela disciplina de frequência obrigatória, a Educação 

Visual. O grande motor destas aprendizagens é a experimentação plástica, ao mesmo tempo 

que os discentes vão adquirindo conceitos e saberes técnicos no âmbito de algumas áreas 

artísticas. 

Tipologias de trabalhos: 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS: COMPONENTES, DOMÍNIOS, CRITÉRIOS E PONDERAÇÕES 

Como processo integrado e contínuo, a avaliação deve procurar desempenhar o seu papel 

mais relevante: apoiar e melhorar as aprendizagens dos e das alunas. Por outro lado, enquanto 

instrumento que atribui classificação, a avaliação deve resultar da utilização de critérios 

objetivos, previamente traçados para cada uma das unidades de trabalho programadas. 

Deste modo, tendo em conta a importância do processo avaliativo em todas as suas 

dimensões, é absolutamente necessário que a avaliação se traduza num processo 

eminentemente objetivo, transparente e participado, pelo que o professor deve dar sempre a 

conhecer os seus alunos os critérios que servem de base à formulação qualitativa e 

quantitativa da sua avaliação. 

A avaliação, enquanto processo contínuo e indissociável do ensino e da aprendizagem, 

contempla três dimensões: a avaliação de diagnóstico, a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa. A autoavaliação dos discentes é também fomentada, no sentido de tornar cada vez 

mais consciente o seu processo de aprendizagem. 

A avaliação sumativa (AS) centra-se em grande parte na avaliação e classificação dos 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos (produto final), contemplando, para além disso, os 

elementos recolhidos na avaliação formativa (processo), de acordo com as seguintes fatores, 

critérios e ponderações: 

 

60% (PF) + 30% (D) + 10 (AV) = 100% (AS) 
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Página 2 de 2                 Expressão Plástica – 7º e 8º Ano 

 

(PF) PRODUTO FINAL (trabalhos realizados): 60% 

Para cada atividade, exercício ou projeto, a avaliação incide sobre o cumprimento dos objetivos 

propostos, através da avaliação e classificação dos trabalhos desenvolvidos, enquanto produto 

final de um processo. Os critérios específicos a estabelecer na avaliação de cada um dos 

trabalhos integram-se nas seguintes dimensões: 

1. Técnica; 

2. Expressiva; 

3. Criativa. 

(D) DESEMPENHO: 30% 

Avaliação do desempenho do discente ao longo do seu processo de aprendizagem resulta da 

avaliação formativa e da recolha de informações por parte do docente, tendo em conta um 

conjunto de aspetos, considerados relevantes, a observar ao longo do semestre letivo: 

1. A capacidade de realização das atividades pedidas, em cada aula; 

4. O esforço pessoal no sentido da aquisição das competências exigidas; 

5. A capacidade de concentração; 

6. A autoexigência na qualidade do trabalho realizado; 

7. A capacidade de análise crítica e de autocrítica; 

8. A execução dos trabalhos ou a pesquisa de informação pedida. 

(AV) ATITUDES e VALORES: 10% 

Avaliação do comportamento, relativamente a atitudes e valores do discente resulta da recolha 

de informações por parte do docente, tendo em conta um conjunto de aspetos, considerados 

relevantes, a observar ao longo de um período letivo: 

1. Assiduidade e pontualidade; 

2. Respeito pelos prazos estabelecidos para o desenvolvimento e entrega dos trabalhos; 

3. Respeito pelos colegas, professores/as, funcionários/as e pelos espaços e 

equipamentos escolares; 

4. Solidariedade e cooperação com o grupo-turma. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2019-20 – FÍSICO - QUÍMICA - ENSINO BÁSICO- (7º E 8º ANO - TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÂO  

Aprendizagens Especificas  
(de acordo com as aprendizagens essenciais) 

Instrumentos de Avaliação 

 

Descritores do “Perfil dos 
Alunos” 

 
 

1-Conceitos, leis, 
princípios e 

teorias científicas 
(65%) 
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Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 Conhecer, compreender, relacionar e aplicar conceitos, princípios e teorias científicas. 

 Aplicar conhecimentos a novas situações/resolução de problemas, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os resultados. 

 Interpretar, sistematizar e relacionar dados de natureza diversa (gráficos, tabelas, 
modelos, simulações computacionais, relatórios, textos, …). 

 Utilizar raciocínio matemático. 

 

 Fichas de trabalho  

 Testes 

  Questão aula  

  Debate/Role Play 

 Relatórios 

 Trabalhos de pesquisa de 

grupo e/ou individuais  

 Grelhas de registo de 

observação, em contexto 

de sala de aula e 

laboratório 

 Ficha de auto-avaliação e 

heteroavaliação 

 Trabalhos inseridos em 

DAC 

 
Conhecedor/sabedor/informado/culto (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) 
 
Respeitador da diferença do outro (A, B, E, 
F, H) 
 
Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J) 
 
Comunicador/Interventor (A, B, D, E, G, H, 
I) 
 
Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F) 
 
Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro ( A, B, E, F, G, I, J) 
 
Autoavaliador 
 

 
 

2-Trabalho 
experimental 

(20%) 
 

 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 Identificar/formular problemas e hipóteses. 

 Executar procedimentos experimentais em segurança. 

 Tratar e comunicar resultados experimentais. 

 Avaliar criticamente procedimentos e resultados. 

 Manusear corretamente instrumentos específicos. 

 Ser persistente e colaborativo no trabalho entre pares. 

 
 
 

3-Literacia 
Científica 

(15%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

 Recolher e sistematizar informação em fontes diversas e apresentar conclusões. 

 Reconhecer o modo como o conhecimento científico é construído, validado e 
transmitido pela comunidade científica. 

 Analisar situações da história da ciência incorporando-as na construção do 
conhecimento científico. 

 Descrever, explicar e prever fenómenos. 

 Reconhecer a importância do conhecimento científico na sociedade actual. 
 Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas promovendo o 

bem estar e a sustentabilidade. 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS: 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 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FRANCÊS  - 3º CICLO – 8.º Ano - 2019-2020 – REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

Domínios (conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes)/Ponderação 
Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 

Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

C
o

m
p

et
ên

ci
a 

C
o

m
u

n
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at
iv

a
 9

0%
 

Compreensão 
oral 
10% 

Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens 
e textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, publicidade, 
canções, videoclipes, publicações digitais, entre outros), relacionados com 
situações do quotidiano e experiências pessoais e articulados de forma clara e 
pausada.  

 
 Fichas de trabalho 

individuais e/ou de grupo 
 
 Questionário oral  

 
 Questão aula 

 
 Participação oral  
 
  Produto dos trabalhos de 

grupo e/ou individuais  
 

 Fichas de avaliação 
formativa  

 
 Debates 

 
 Produção textual 

 
 Simulações/ Jogos 
 
  Grelhas de registo de 

observação em contexto 

Conhecedor / sabedor / 
culto / informado: 

A,B,E,G,I,J 
 

Comunicador: 
A,B,D,E,H,I,J 

 
Questionador: 
A,B,D,E,F,G,I,J 

 
Crítico /Analítico: 

A,B,C,D,E,H 
 

Criativo: A,C,D,E,H,J 
 

Indagador / investigador: 
A,C,D,E,F,H,I 
Participativo / 

colaborador: B,C,D,E,F 

 
 

 
Sistematizador / 

organizador: 
A,B,C,E,F,I,J 

 
 

Compreensão 
escrita 

25% 

Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens 
e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, artigos de jornal, banda desenhada, publicações digitais, entre 
outros), relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais, 
constituídos essencialmente por frases com estruturas elementares e vocabulário 
familiar.  

Interação 
oral/Produção 

oral 
25% 

Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, pronunciando de 
forma compreensível, em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas, tendo em 
conta o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e usando 
um repertório limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais 
elementares para:  
- pedir e dar informações;  
- descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- exprimir gostos e preferências.  
Exprimir-se sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, de forma 
simples, em monólogos curtos preparados previamente, usando um repertório 
limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares e 
pronunciando de forma suficientemente clara para:  
- descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
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- exprimir gostos e preferências. de sala de aula 

 
 Trabalhos inseridos em 

DAC 

Respeitador do outro e da 
diferença: A,B,C,F,J 

 
 
 

Responsável e autónomo: 
C,D,E,F,G,I,J 

 

Interação 
escrita/Produção 

escrita 
30% 

 

Escrever correspondência (40-60 palavras) sobre situações do quotidiano e 
experiências pessoais em suportes diversos respeitando as convenções textuais, 
utilizando vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias com 
conetores básicos de coordenação e subordinação para:  
- pedir e dar informações;  
- descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- exprimir gostos e preferências.  
Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, textos (40-60 
palavras) simples e curtos, em suportes diversos, respeitando as convenções 
textuais, utilizando vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias 
com conetores básicos de coordenação e subordinação para:  
- descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- exprimir gostos e preferências. 

Competência Intercultural 
 

Competência Estratégica 
10% 

Observar e identificar a diversidade na sua cultura de origem, assim como na(s) 
cultura(s) da língua estrangeira em referências, hábitos, atitudes e 
comportamentos inseridos em situações da vida quotidiana.  
Reconhecer a importância de estratégias no processo de aprendizagem da língua 
estrangeira (motivação, contacto com a língua, planificação do trabalho, pesquisa 
de informação, assimilação de conhecimentos) e identificar as mais frequentes e 
eficazes para realizar tarefas individualmente ou em grupo.  
Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação, de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação oral e produção 
escrita, avaliando a sua eficiência.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2019-20 – GEOGRAFIA - 8.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 

dos Alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localizar e compreender os 
lugares e as regiões 

(50%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema: População e Povoamento 
- Interpretar mapas temáticos simples (com uma variável), relativos a 
fenómenos demográficos e culturais, usando o título e a legenda.  
- Representar, em mapas a diferentes escalas, variáveis relativas a 
fenómenos demográficos, usando o título e a legenda.  
- Comparar o comportamento de diferentes indicadores demográficos, no 
tempo e no espaço, enunciando fatores que explicam os comportamentos 
observados.  
- Identificar padrões na distribuição da população e do povoamento, à 
escala nacional, europeia e mundial, enunciando fatores responsáveis por 
essa distribuição.  
- Identificar padrões na distribuição dos fluxos migratórios, à escala 
nacional, europeia e mundial, enunciando fatores responsáveis por essa 
distribuição.  
- Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas.  
- Enunciar fatores responsáveis pelos padrões da organização das áreas 
funcionais da cidade, interpretando plantas funcionais.  
 
Tema – Atividades Económicas 
- Identificar as principais atividades económicas da comunidade local, 
recorrendo ao trabalho de campo.  
- Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua 
sustentabilidade (extração mineira, agricultura, pecuária, silvicultura, 
pesca, indústria, comércio, serviços e turismo).  
- Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades económicas, 

 
-Situação-problema 

- Testes 

- Trabalhos escritos 

- Comunicações orais 

- Relatórios (de percurso, 

de experiência, de 

projeto) 

- Grelhas de observação 

- Debates 

- Questionários 

- Entrevistas 

- Reflexões 

- Grelhas de autoavaliação 

- Grelhas de hétero 

avaliação 

- Produção de textos, 

objetos, esquemas 

- Trabalhos de Projeto 

- Ensaios 

- Simulações, jogos 

- Diário, (re)contos 

 
A - Linguagens e textos 
- Mobilizar diferentes fontes de 
informação geográfica na 
construção de respostas para os 
problemas investigados, incluindo 
mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG (por 
exemplo Google Earth, Google 
Maps, Open Street Maps, GPS, 
SIG, Big Data, etc.). 
 
B – Informação e comunicação 
- Recolher, tratar e interpretar 
informação geográfica e 
mobilizar a mesma na construção 
de respostas para os problemas 
estudados. Representar gráfica, 
cartográfica e estatisticamente a 
informação geográfica. 
 
C – Raciocínio e resolução de 
problemas 
-Representar gráfica, 
cartográfica e estatisticamente a 
informação geográfica, 
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a nível mundial, e em Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua 
distribuição.   
- Comparar os diferentes tipos de transporte, quanto às respetivas 
vantagens e desvantagens.  
- Identificar padrões na distribuição de diferentes redes de transporte e 
telecomunicações, a nível mundial, e em Portugal, enunciando fatores 
responsáveis pela sua distribuição.  
- Determinar a acessibilidade de lugares, simulando redes topológicas 
simples.  
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, 
descrever e compreender as atividades económicas 
 

-Portefólios 

- Tarefas/Trabalhos 

inseridos nos DAC 

 
 
 
 
 
 
 

proveniente de trabalho de 
campo (observação direta) e 
diferentes fontes documentais 
(observação indireta) e sua 
mobilização na elaboração de 
respostas para os problemas 
estudados. 
 
D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
- Aplicar o conhecimento 
geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de 
estudo do território, de forma 
criativa, em trabalho de equipa, 
para argumentar, comunicar e 
intervir em problemas reais, a 
diferentes escalas. 
 
E – Relacionamento interpessoal 
- Identificar-se com o seu espaço 
de pertença, valorizando a 
diversidade de relações que as 
diferentes comunidades e 
culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas. 
 
F – Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
- Realizar projetos, identificando 
problemas e colocando questões-
chave, geograficamente 
relevantes, a nível económico, 
político, cultural e ambiental, a 
diferentes escalas. 
 
G – Bem-estar, saúde e 
ambiente 
- Desenvolver uma relação 
harmoniosa com o meio natural e 
social, assumindo o seu 
comportamento num contexto de 
bem-estar individual e coletivo. 
 

 
 
 
Problematizar e debater as 
inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos 

(20%) 
 

 
 

 
 

 
Tema – População e Povoamento 
- Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores 
físicos e humanos, utilizando mapas a diferentes escalas.  
- Reconhecer aspetos que conferem singularidade a cada região, 
comparando características culturais, do povoamento e das atividades 
económicas.  
- Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a população e os 
recursos naturais, em diferentes contextos geográficos e económicos, 
explicando a ação de fatores naturais e humanos.  
- Explicar causas e consequências dos fluxos migratórios, a diferentes 
escalas.  
- Identificar problemas das áreas urbanas que afetam a qualidade de vida 
e o bem-estar das populações, aplicando questionários.  
 
Tema – Atividades Económicas 
- Descrever exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados 
em fontes fidedignas.  
- Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de 
recursos naturais, exemplificando com casos concretos, a diferentes 
escalas. 
 

 
 
 
Comunicar e participar 

(30%) 
 
 
 

 
 

Tema – População e Povoamento 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, 
descrever e compreender os fenómenos sociodemográficos.  
- Apresentar exemplos de soluções para a gestão pacífica e sustentável 
dos conflitos entre recursos naturais e a população.  
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para 
minimizar os impactes ambientais, socioeconómicos e culturais da 
distribuição e evolução da população e do povoamento, a diferentes 
escalas.  
- Enunciar medidas para fomentar a cooperação entre povos e culturas, 
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que coexistem no mesmo território.  
- Relatar medidas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações urbanas, rurais e migrantes.  
- Explicar a importância do diálogo e da cooperação internacional na 
preservação da diversidade cultural  
 
Tema – Atividades Económicas 
 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, 
descrever e compreender as atividades económicas  
- Representar o levantamento funcional das atividades económicas da 
comunidade local, utilizando diferentes técnicas de expressão gráfica e 
cartografia.  
- Apresentar exemplos para uma distribuição mais equitativa entre a 
produção e o consumo, a diferentes escalas.  
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para a 
promoção da maior sustentabilidade das atividades económicas, a 
diferentes escalas (local, regional, etc.).  
- Selecionar o modo de transporte mais adequado em função do fim a que 
se destina e das distâncias (absolutas e relativas).  
- Relatar exemplos do impacte da era digital na sociedade.  

 
H – Sensibilidade estética e 
artística 
- Comunicar os resultados da 
investigação, mobilizando a 
linguagem verbal, icónica, 
estatística, gráfica e 
cartográfica, adequada ao 
contexto. 
 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
- Localizar, no espaço e no 
tempo, lugares, fenómenos 
geográficos (físicos e humanos) e 
processos que intervêm na sua 
configuração, em diferentes 
escalas, usando corretamente o 
vocabulário geográfico. Mobilizar 
corretamente o vocabulário e as 
técnicas geográficas para 
explicar a interação dos 
diferentes fenómenos. Comunicar 
os resultados da investigação, 
usando diferentes suportes 
técnicos, incluindo as TIC e as 
TIG. 
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Domínios / 
Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 
Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências 
Específicas 

/ Descritores do Perfil 
do Aluno 

Compreensão 
histórica: 
 

- Temporalidade 
- Espacialidade 
- Contextualização 
 

(55%) 
 

 

Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI 
 

A abertura ao mundo 
-Referir as principais condições e motivações da expansão portuguesa;  
-Demonstrar a importância que o poder régio e os diversos grupos sociais tiveram no 
arranque da expansão portuguesa;  
-Reconhecer rumos e etapas principais da expansão henriquina;  
-Relacionar a política expansionista de D. João II e a assinatura do Tratado de Tordesilhas com 
a estratégia ibérica de partilha de espaços coloniais;  

 
 Fichas de 

trabalho 
individuais 
e/ou de 
grupo 

 
 
 Questionário 

 
Consolidar a aquisição e 
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 
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Tratamento de 
Informação / 
Utilização de 
Fontes 
 

(25%) 

-Identificar as principais características da conquista e da ocupação espanholas na América 
Central e do Sul;  
-Caracterizar sumariamente as principais civilizações de África, América e Ásia à chegada dos 
europeus;  
-Distinguir formas de ocupação e de exploração económicas implementadas por Portugal em 
África, Índia e Brasil, considerando as especificidades de cada uma dessas regiões; 
-Reconhecer a submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres humanos como uma 
realidade da expansão;  
-Identificar as rotas intercontinentais, destacando os principais centros distribuidores de 
produtos ultramarinos;  
-Compreender que as novas rotas de comércio intercontinental constituíram a base do poder 
global naval português, promovendo a circulação de pessoas e produtos e influenciando os 
hábitos culturais;  
-Identificar/aplicar os conceitos: Navegação astronómica; Colonização; Capitão-donatário; 
Império colonial; Mare clausum; Monopólio comercial; Feitoria; Tráfico de escravos; 
Aculturação/ Encontro de culturas; Missionação; Globalização. 
 
 
 

Renascimento e Reforma  
-Relacionar a renovação cultural dos séculos XV e XVI com o apoio mecenático;  
-Compreender o desenvolvimento de novos valores e atitudes e o papel da imprensa na sua 
disseminação; Compreender a inspiração clássica da arte renascentista e as especificidades do 
manuelino; 
-Compreender em que condições se desenvolveu, na Cristandade ocidental, um movimento 
de insatisfação e de crítica que culminou numa rutura religiosa;  
-Conhecer alguns dos princípios ideológicos que separam o protestantismo do catolicismo;  
-Reconhecer que tanto a reforma protestante como a católica foram acompanhadas de 
manifestações de intolerância, destacando o caso da Península Ibérica; 
-Identificar/aplicar os conceitos: Humanismo; Renascimento; Mecenato; 
Geocentrismo/Heliocentrismo; Teocentrismo/Antropocentrismo; Arte renascentista; 
Manuelino; Naturalismo; Reforma Protestante/ Contrarreforma; Dogma; Individualismo; 
Cristão-novo. 
 

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 

cartográficas, de diversos 
tipos, locais e eventos 
históricos; (A; B; C; I)  
 
Compreender a necessidade 
das fontes históricas para a 
produção do conhecimento 
histórico; (A; B; C; D; F; I) 
 
 Utilizar adequadamente 
fontes históricas de tipologia 
diversa, recolhendo e 
tratando a informação para 
a abordagem da realidade 
social numa perspetiva 
crítica; (A; B C; D; F; H; I) 
 
 
Relacionar formas de 
organização do espaço com 
os elementos naturais e 
humanos aí existentes em 
diferentes épocas históricas, 
ressaltando aspetos 
diferentes e aspetos que 
permanecem; (A; B; C D; F; 
G; I; J)  
 
Reforçar a utilização de 
conceitos operatórios e 
metodológicos da disciplina 
de História; (C; D; F; I)  
 
Compreender a existência 
de continuidades e de 

 

Comunicação em 
História 
 
  (20%) 
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Portugal no Contexto Europeu dos Séculos XVII e XVIII 
 

O império português e a concorrência internacional  
-Identificar fatores e manifestações de crise no império português a partir de meados do 
século XVI, destacando a ascensão de outros impérios coloniais (Holanda, França, Inglaterra); 
-Concluir que a União Ibérica resultou da confluência de interesses dos grupos dominantes 
nos dois estados;  
-Compreender que a Restauração resultou da divergência de interesses de uma parte 
significativa da sociedade portuguesa relativamente às políticas imperiais espanholas; 
-Identificar/aplicar os conceitos: Mare Liberum; Capitalismo comercial; Bolsa de Valores; 
Companhia de comércio; Comércio triangular; Restauração. 
 

O Antigo Regime no século XVIII 
-Relacionar o absolutismo com a manutenção da sociedade de ordens e com as opções 
mercantilistas;  
-Diferenciar os ritmos de evolução da agricultura dos ritmos do dinamismo comercial no 
quadro de uma economia préindustrial;  
-Referir elementos de mudanças políticas, sociais e económicas no projeto pombalino;  
-Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime; Sociedade de Ordens; Absolutismo; 
Mercantilismo; Manufatura.  
 

A cultura em Portugal no contexto europeu  
-Caracterizar a arte e a mentalidade barrocas;  
-Concluir que os avanços verificados na ciência e na técnica se relacionaram com o 
desenvolvimento do método científico;  
-Enquadrar as novas propostas sociais e políticas na filosofia das Luzes; 
-Destacar a afirmação do poder absoluto no urbanismo pombalino;  
-Compreender a ação dos estrangeirados e do Marquês de Pombal no contexto do 
pensamento iluminista;  
-Identificar/aplicar os conceitos: Barroco; Revolução científica; Racionalismo; Iluminismo; 
Estrangeirado; Separação de poderes; Soberania popular; Direitos Humanos. 
 

Crescimento e ruturas no Mundo Ocidental nos Séculos XVIII e XIX 
 

A revolução agrícola e o arranque da revolução industrial  
-Sublinhar a ligação existente entre as novas tendências demográficas, a transformação da 

 
 

 Trabalhos 
inseridos em 
DAC 

ruturas no processo 
histórico, estabelecendo 
relações de causalidade e de 
consequência; (A; B; C; D; F; 
G; I) 
 
Reconhecer a importância 
dos valores de cidadania 
para a formação de uma 
consciência cívica e de uma 
intervenção responsável na 
sociedade democrática; (A; 
B; C; D; E; F; G; I)  
 
 
Promover uma abordagem 
da História baseada em 
critérios éticos e estéticos; 
(A; B; C; D; E; F; G; H; I; J) 
 
 Relacionar, sempre que 
possível, as aprendizagens 
com a História regional e 
local, valorizando o 
património histórico e 
cultural existente na 
região/local onde 
habita/estuda; (A; B; C; D; E; 
F; G; H; I) 
 
Promover o respeito pela 
diferença, reconhecendo e 
valorizando a diversidade 
étnica, ideológica, cultural e 
sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; 
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estrutura da propriedade agrícola e as inovações técnicas;  
-Analisar as condições que favoreceram o arranque da Revolução industrial e as alterações 
verificadas no regime de produção;  
-Identificar/aplicar os conceitos: Revolução agrícola; Enclosure; Explosão demográfica; Êxodo 
rural; Revolução industrial; Maquinofatura. 
 

O triunfo das revoluções liberais 
-Compreender as razões que justificaram o primeiro processo de independência por parte de 
um território colonial europeu (EUA);  
-Destacar no processo revolucionário francês a abolição dos direitos e privilégios feudais e o 
estabelecimento do conceito de cidadania moderno, estabelecendo-se, teoricamente, o 
princípio da igualdade perante a lei;  
-Compreender a importância das conquistas da revolução francesa para o liberalismo, 
estabelecendo ligações com o caso português;  
-Interpretar a revolução liberal portuguesa, identificando causas e as diversas propostas 
políticas expressas na Constituição de 1822, na Carta Constitucional de 1826 e na resistência 
absolutista;  
-Contextualizar a independência do Brasil no processo revolucionário liberal português;  
-Reconhecer que o fim do Antigo Regime e o estabelecimento de uma nova ordem liberal e 
burguesa em Portugal resultou numa guerra civil;  
-Identificar/aplicar os conceitos: Liberalismo; Constituição; Cidadania; Carta Constitucional; 
Sufrágio censitário / sufrágio universal; Monarquia constitucional/Estado federal/República. 
 

O Mundo Industrializado no Século XIX 
 

Transformações económicas, sociais e culturais  
-Identificar as principais potências industrializadas no século XIX, ressaltando a importância da 
revolução dos transportes para a mundialização da economia;  
-Selecionar as alterações que se operaram a nível económico, social e demográfico devido ao 
desenvolvimento dos meios de produção;  
-Relacionar as condições de vida e trabalho do operariado com o aparecimento dos 
movimentos reivindicativos e da ideologia socialista;  
-Relacionar o aparecimento das novas correntes culturais e artísticas com as transformações 
da revolução industrial e a confiança no conhecimento científico;  

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)  
 
Respeitar a biodiversidade, 
valorizando a importância da 
riqueza das espécies 
vegetais e animais para o 
desenvolvimento das 
comunidades humanas. (A; 
B; D; F; G) 
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-Identificar/aplicar os conceitos: Capitalismo industrial e financeiro; Liberalismo económico; 
Mercado nacional; Classes médias; Proletariado; Marxismo; Socialismo; Comunismo; 
Sindicalismo; Romantismo; Realismo; Impressionismo. 
 

O caso português  
-Analisar a política económica regeneradora, nomeadamente o investimento efetuado nas 
infraestruturas de transporte, que moldaram o desenvolvimento da agricultura e a 
industrialização; 
-Relacionar a emigração com as dificuldades sentidas pelos pequenos produtores rurais na 
segunda metade do século XIX;  
-Integrar a emigração portuguesa da segunda metade do século XIX no contexto das 
migrações europeias do período; 
-Justificar o aparecimento e desenvolvimento do operariado português;  
-Identificar/aplicar o conceito: Regeneração. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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Departamento Curricular de Línguas 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2019-20 – INGLÊS - 8.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) 

25% 
 

 
  
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar; 
acompanhar informações com algum pormenor. 
 
 
Compreender textos informativos sobre temas abordados no domínio 
intercultural (personalidades do meio artístico, o mundo dos 
adolescentes); reconhecer a linha geral de argumentação de um texto, 
mas não necessariamente de forma pormenorizada; identificar as 
principais conclusões em textos de opinião; ler textos adaptados de 
leitura extensiva. 
 
 
Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor; trocar 
informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando 
questionado diretamente; interagir, com correção, para obter bens e 
serviços. 
 
Expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas; falar 
sobre atividades escolares e de lazer; falar sobre o mundo dos 
adolescentes: hábitos e rotinas, hobbies, moda, estados emocionais, por 
exemplo, expressar a sua opinião; interagir, com linguagem de uso 
corrente, sobre assuntos do dia a dia. 

 
Fichas de Avaliação 
Formativa; 
 
 
Apresentações orais;  
 
Exercícios de interação 
oral; 
 
Debates; 
 
Entrevistas; 
 
Trabalho de pares/grupo;  
 
Trabalhos desenvolvidos 
em DAC; 
 
 
 

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

 
 

Compreensão escrita 
(Reading) 

20% 
 

 
 

 
 

Interação oral 
(Speaking) 

25% 
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DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

Produção escrita 
(Writing) 

30% 

 
Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando 
formulários, mensagens e textos. 
 
Produzir textos de 50 a 90 palavras, com vocabulário de uso do 
quotidiano; escrever ou responder a uma carta informal, email, tweet; 
escrever uma notícia para o jornal da escola. 

 
 
Grelhas de auto-avaliação;  
 
Grelhas de 
heteroavaliação; 
 
Grelha de atitudes 
observadas em sala de 
aula. 

 

 
Criativo (A, C, D, J) 

 

 
 
 
AS COMPETÊNCIAS INTERCULTURAL E ESTRATÉGICA, SENDO TRANSVERSAIS A TODOS OS OUTROS DOMÍNIOS, FARÃO PARTE INTEGRANTE DA AVALIAÇÃO DOS MESMOS.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2019-2020 – LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA (3º CICLO) - 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 
(15%) 

 

 
Desenvolver uma atitude de concentração para com o interlocutor, 
compreendendo formas gestuais complexas em contextos de interação.  
Expor ideias, de forma fluente e organizada, e justificar pontos de vista, com 
vista a interessar o grupo, em diferentes contextos de comunicação formal e 
informal.  
Exprimir-se gestualmente de forma desbloqueada e autónoma, em função dos 
objetivos comunicativos, e tendo em conta a oportunidade, o tempo disponível 
e a situação.  
Conhecer estratégias linguísticas e não linguísticas, explícitas e implícitas, e 
utilizar recursos expressivos para provocar reações específicas no interlocutor. 
Utilizar a LGP segundo escolhas conscientes de adequação à função, ao 
contexto e ao destinatário.  
Ser fluente e adequar a expressão gestual, com domínio de vocabulário e de 
regras gramaticais, em contextos formais e públicos. 
 

 

Fichas de Avaliação 

Formativa; 

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) 

Literacia 
(30%) 

 
Ser capaz de reconstruir mentalmente o significado de um enunciado gestual, 
em função da relevância e da hierarquização dos seus elementos informativos.  
Salientar valores culturais em enunciados estudados, trocando impressões 
acerca deles.  
Analisar uma obra na pista de um ou vários pormenores, selecionando 
excertos, de acordo com preferências individuais.  
Aprender a expressar-se de forma criativa, demonstrando gosto pela utilização 
de recursos estilísticos em diversos tipos de enunciados gestuais.  
Apresentar as suas próprias produções e assistir à dos outros alunos, 
confrontando diferentes interpretações. Aperceber-se da transversalidade da 

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)  



LGP como suporte de consolidação de saberes adquiridos noutras áreas de 
conhecimento, tanto a nível escolar como extraescolar.  
Em trabalhos interdisciplinares, reproduzir em LGP o essencial daquilo que leu 
ou viu em material escrito em Língua Portuguesa, em textos de nível adequado 
ao seu conhecimento dessa língua.  
Ser crítico e autónomo na recolha de informação de diversas fontes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Estudo da Língua 
(30%) 

 
Exprimir conceitos das várias áreas curriculares e extracurriculares através da 
LGP.  
Perceber a importância de uma sólida formação de base em LGP, refletindo 
sobre a língua. 

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

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

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

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, 

F, H, I)  

 

Comunidade e 
cultura 
(25%) 

 
Identificar publicações escritas por e para surdos.  
Reconhecer a riqueza, variedade e qualidade do património linguístico e 
cultural da Comunidade Surda.  
Reconhecer e valorizar os diferentes membros da Comunidade Surda.  
Perceber as formas de organização da comunidade.  
Perceber a história da educação dos surdos e a sua implicação na atualidade.  
Reconhecer símbolos do teletexto.  
Identificar os programas televisivos acessíveis a surdos.  
Ser capaz de se movimentar no mundo atual, interpretando-o enquanto 
cidadão Surdo. 

Sistematizador / organizador 

(A, B, C, I, J)  

Criativo (A, C, D, J)  

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

Respeitador da diferença/ do 

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

Participativo/ colaborador (B, 

C, D, E, F) 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA – 2º e 3º CICLOS – 2019/2020 (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 

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 AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2019-20 – PORTUGUÊS 8.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 

 
 
 

 

ORALIDADE: 
(20%) 

 
        - Compreensão 

(10%) 
+ 

   - Expressão 
(10%) 

 
 
 
 

 
Compreensão 
Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e com o objetivo (expor, informar, 
explicar, persuadir).  
Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências.  
Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos 
comunicativos.  
Sintetizar a informação recebida. 
 
Expressão 
Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 
Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e 
o género textual (expor/informar, explicar, argumentar), individualmente 
e/ou com discussão de diversos pontos de vista.  
Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais 
diversificados (coordenação e subordinação; anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos). Usar recursos verbais e não-verbais com fluência 
e correção (apresentação eletrónica, Web). 

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

 Questão de aula 

 

 

 Exposição oral e escrita  

 

 

  Produção textual 

 

 
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 em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, 
diário, memórias; reportagem, comentário; texto de opinião.  
Reconhecer a organização discursiva de cartas de apresentação. 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 
Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, 
devidamente justificadas. 
Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos 
e opiniões.  
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes). 
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela 
utilização dos métodos do trabalho científico. 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

individual 

 

 

 Dramatização (role-play) 

 

 

 Simulação / jogos 

 

 

 Comentário de imagens 

fixas e/ou em 

movimento 

 

 

 Ficha de gramática 

 

 

 Atividade de leitura 

 

 

 Atividade de 

compreensão oral 

 

 

 Atividade de 

compreensão escrita 

 

 

 Portefólio digital 

 

 

 
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 

(20%) 
 

 
 

Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no 
mínimo, nove poemas de sete autores diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa e um texto dramático). 
Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise 
da representação dos temas, das experiências e dos valores. 
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema 
rimático e métrica.  
Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e 
indicações cénicas.  
Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de 
sentido do texto (designadamente a antítese).  
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição 
ou à leitura de um texto ou obra. 
 Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes 
diversificados.  
Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de 
leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 

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

 
 

ESCRITA 
(25%) 

 

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e 
à finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: 
diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura. 
Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos, continuidade de sentido, 
progressão temática, coerência e coesão.  
Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos 
de vista e se toma uma posição sobre personagens, acontecimentos, 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
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situações e/ou enunciados.  
Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso 
correto da ortografia e dos sinais de pontuação. 
Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção 
linguística.  
Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão 
e na edição de texto.  
Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para 
citação. 

  Grelha de observação 

 

 

 Teste 

 

 

 Debate 

 

 

Trabalho desenvolvido em 

DAC 

 

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) 

 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e 
existencial. 
 Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa as 
seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva.  
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases complexas.  
Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto. 
Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de 
subordinação substantiva.  
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada 
pelo verbo.  
Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas. 
Analisar relações de sentido entre palavras. 
Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social. 
Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à 
assunção de compromissos. 

 
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. 



4/5 

 

 
 
 
ANEXO  
 
LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 8.º ANO (SELEÇÃO A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA TURMA) 
 

    NARRATIVAS DE AUTORES PORTUGUESES 
  ALEXANDRE HERCULANO, “A ABÓBADA” IN LENDAS E NARRATIVAS 
  JOSÉ GOMES FERREIRA, “PARECE IMPOSSÍVEL MAS SOU UMA NUVEM” IN O MUNDO DOS OUTROS 
  MIGUEL TORGA, “VICENTE”, IN BICHOS, OU “NATAL”, IN NOVOS CONTOS DA MONTANHA 
  JORGE DE SENA, “HOMENAGEM AO PAPAGAIO VERDE” IN OS GRÃO‐CAPITÃES 
  MÁRIO DIONÍSIO, “ASSOBIANDO À VONTADE” IN O DIA CINZENTO E OUTROS CONTOS 
  SOPHIA DE M. B. ANDRESEN, “SAGA” IN HISTÓRIAS DA TERRA E DO MAR 
  MÁRIO DE CARVALHO, “A INAUDITA GUERRA DA AV. GAGO COUTINHO” IN A INAUDITA GUERRA DA AV. GAGO COUTINHO E OUTRAS HISTÓRIAS 
 
    TEXTOS DRAMÁTICOS DE AUTORES PORTUGUESES 
  ANTÓNIO GEDEÃO, HISTÓRIA BREVE DA LUA 
  MANUEL ANTÓNIO PINA, AQUILO QUE OS OLHOS VEEM OU O ADAMASTOR 
  LUÍSA COSTA GOMES, VANESSA VAI À LUTA 
  HÉLIA CORREIA (ADAPTAÇÃO), A ILHA ENCANTADA (A TEMPESTADE, DE W. SHAKESPEARE) 
 
    NARRATIVAS DE AUTORES DE PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 
  MIA COUTO, MAR ME QUER 
  MIA COUTO, CONTOS DO NASCER DA TERRA 
  JORGE AMADO, O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ: UMA HISTÓRIA DE AMOR 
 
    AUTORES ESTRANGEIROS 
  J. R. R. TOLKIEN, O HOBBIT 
  ANNE FRANK, O DIÁRIO DE ANNE FRANK 
  ROALD DAHL, CONTOS DO IMPREVISTO 
 
    LITERATURA JUVENIL 
  A ENEIDA DE VIRGÍLIO CONTADA ÀS CRIANÇAS E AO POVO (ADAPT. JOÃO DE BARROS) 
  ILSE LOSA, O MUNDO EM QUE VIVI 
  ÁLVARO MAGALHÃES, ÚLTIMO DOS GRIMM 
  VASCO GRAÇA MOURA, OS LUSÍADAS PARA GENTE NOVA 
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    POEMAS 
  AUTORES OBRIGATÓRIOS 
  SÁ DE MIRANDA, CANTIGA “COMIGO ME DESAVIM”, "O SOL É GRANDE, CAEM CO'A CALMA AS AVES" IN OBRAS COMPLETAS 

LUÍS DE CAMÕES, REDONDILHAS “ENDECHAS A BÁRBARA ESCRAVA”, “DESCALÇA VAI PARA A FONTE” IN LÍRICA. ESPARSA “OS BONS VI SEMPRE PASSAR” IN LÍRICA. SONETOS “ALMA MINHA, GENTIL, 
QUE TE PARTISTE”, “AMOR É FOGO QUE ARDE SEM SE VER”, “AQUELA TRISTE E LEDA MADRUGADA”, “BUSQUE AMOR NOVAS ARTES, NOVO ENGENHO”, “ERROS MEUS, MÁ FORTUNA, AMOR 

ARDENTE”, “O CÉU, A TERRA, O VENTO SOSSEGADO“, “QUANDO DE MINHAS MÁGOAS A COMPRIDA IMAGINAÇÃO” IN LÍRICA 
ALMEIDA GARRETT, “AS MINHAS ASAS” IN FLORES SEM FRUTO; “BARCA BELA”, “SEUS OLHOS” IN FOLHAS CAÍDAS 

 
  AUTORES A SELECIONAR 
 CANTIGA, “ESTAVA EU NA ERMIDA DE SÃO SIMEÃO”, “ERGUE‐TE AMIGO, QUE DORMES NAS MANHÃS FRIAS”, “PELO SOUTO DE CRESCENTE”, “OS PROVENÇAIS QUE BEM SABEM TROVAR” IN 

CANTARES DOS TROVADORES GALEGO‐PORTUGUESES (VERSÃO DE NATÁLIA CORREIA) 
  JOÃO ROIZ DE CASTEL BRANCO, “SENHORA PARTEM TÃO TRISTES” IN CANCIONEIRO GERAL 
  NICOLAU TOLENTINO, “CHAVES NA MÃO, MELENA DESGRENHADA”, “DE BOLORENTOS LIVROS RODEADO” IN OBRAS POÉTICAS 
  BOCAGE, “MAGRO, DE OLHOS AZUIS, CARÃO MORENO”, “O CÉU DE OPACAS SOMBRAS ABAFADO” IN RIMAS 
  JOÃO DE DEUS, “BOAS NOITES” IN CAMPO DE FLORES 
  ANTERO DE QUENTAL, “AS FADAS” IN TESOURO POÉTICO DA INFÂNCIA; “O PALÁCIO DA VENTURA”, “NA MÃO DE DEUS” IN SONETOS 
  GUERRA JUNQUEIRO, “A MOLEIRINHA”, “REGRESSO AO LAR” IN OS SIMPLES 
  CESÁRIO VERDE, “DE TARDE”, “A DÉBIL” IN CÂNTICOS DO REALISMO E OUTROS POEMAS/ O LIVRO DE CESÁRIO VERDE 
  ANTÓNIO NOBRE, “FALA AO CORAÇÃO”, “MENINO E MOÇO”, “NA PRAIA LÁ DA BOA NOVA, UM DIA”; “AQUI, SOBRE ESTAS ÁGUAS COR DE AZEITE” IN SÓ 
  PETRARCA, “132 (SE AMOR NÃO É, QUAL É MEU SENTIMENTO?)” (TRAD. VASCO GRAÇA MOURA) IN AS RIMAS DE PETRARCA 
  SHAKESPEARE, “SONETO XCVIII (DE TI ME SEPAREI NA PRIMAVERA)” (TRAD. LUÍS CARDIM), IN COLÓQUIO LETRAS N.º 168/169 (IMAGENS DA POESIA EUROPEIA II) 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – TIC – 2º e 3º CICLOS– 2019-2020 (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). 
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 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 
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