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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

GRUPO 290 – EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 

DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa Católica 

ANO DE ESCOLARIDADE:9º  

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

 

 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da 

aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de 

intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os 

desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. (...) A avaliação interna das 

aprendizagens, compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, 

as seguintes modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa. DL nº55/2018, 6 de julho 

(adaptado) 

 

 

 Pesquisa, tratamento e análise crítica de informação. 

 Comunicação escrita ou oral dos resultados de trabalhos. 

 Identificar e propor respostas para problemas éticos, recorrendo à linguagem específica 

da disciplina. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

 Fichas 

 Trabalhos de grupo 

 Apresentações orais 

 Grelha de observação 

 Debates 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Componentes a avaliar no desempenho escolar: 
No domínio dos conhecimentos e competências: 
 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade humana; 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano; 

 Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo; 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 
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 Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé; 

 Compreender o que são o fenómeno religioso e a experiência religiosa; 

 Identificar o núcleo central das várias tradições religiosas; 

 Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história; 

 Descobrir a simbólica cristã; 

 Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a construção da 

sociedade; 

 Identificar os valores evangélicos. 

 

No domínio das atitudes e comportamentos:  
 

 cumprimento de regras; 

 realização das tarefas propostas; 

 envolvimento nos debates e dinâmicas de grupo.  

ARTICULAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS ITENS 

 
 

ITENS PESO 

Fichas, trabalhos, apresentações orais  60% 

Atitudes e comportamentos  
    - cumprimento de regras (5%) 
    - realização das tarefas propostas (10%) 
….- envolvimento nos debates e  
         dinâmicas de grupo (25%) 
 

                40% 

TOTAL 100% 
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DEPARTAMENTOS DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

GRUPO 520– Biologia e Geologia  

DISCIPLINA: Ciências Naturais  

ANO DE ESCOLARIDADE: 9.º 

NÍVEL DE ENSINO/CICLO/CURSO: 3.º Ciclo 

Tipologias de Trabalhos 
 

As estratégias utilizadas para a aquisição de conhecimentos e consolidação das aprendizagens 
serão as seguintes: 

 Fichas de trabalho realizadas individualmente ou em grupo; 

 Trabalho de grupo na resolução de problemas; 

 Exercícios com base em textos, esquemas, gráficos, diapositivos, figuras e outros; 

 Atividades experimentais de carácter investigativo; 

 Trabalhos de pesquisa biográfica; 

 Apresentação oral de assuntos pesquisados; 

 Debates sobre temas do programa; 

 Visitas de estudo. 
 

Critérios de Avaliação 

Competências a avaliar no desempenho escolar: 

 Desenvolvimento de atitudes inerentes ao trabalho em Ciência (assiduidade, pontualidade, 
responsabilidade, criatividade e cooperação). 

 Conhecimento de conceitos e utilização adequada da linguagem científica. 

 Capacidade de interpretar dados e aplicar conhecimentos. 

 Domínio de Técnicas Laboratoriais. 

 Reconhece a influência e as limitações da Ciência e Tecnologia na resolução de 
problemas pessoais, sociais e ambientais. 

 
ARTICULAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS ITENS 

Itens Peso 

 Participação oral; Colaboração; Empenho 

 Assiduidade; Pontualidade; Respeito 

 Autonomia; Criatividade; Espírito crítico 

15% 

 Trabalhos realizados na aula ou em casa com ou sem apresentação na aula 
(individual /grupo) 

 Fichas de trabalho 

 Execução de trabalho laboratorial 

 Relatórios/Posters 

 Pesquisas 

25% 

 Testes 60% 

TOTAL 100% 
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Disciplina: Educação Física 

Ano: 9º ano 

Ciclo/Curso: 3º Ciclo 

 

 

9º ano 

 
Tipologias de Trabalho 

 
• Exercícios Critérios das diferentes modalidades a serem avaliadas. 

• Situação de jogo formal nos Jogos Desportivos Coletivos 

• Apresentação de esquemas Gímnicos em Ginástica. 

• Exercícios práticos das várias modalidades 

• Observação da cooperação, comportamento, empenho, participação e do relacionamento com 

os outros 

• Exercícios físicos das diferentes capacidades motoras 

• Aplicação da bateria de Testes de Fitescolas 

• Testes escritos 

• Questionamento oral / relatórios de aula 

 
Critérios de Avaliação 

 
Área A  
Atividades Físicas (Matérias/Modalidades definidas no Projeto Curricular da Disciplina) -------- 50% 
1º e 2º período - a avaliação final de cada período, considera apenas as melhores classificações  de 
cada aluno, de um conjunto de modalidades leccionadas e avaliadas. 
3º período – a avaliação final do período, considera as melhores classificações obtidas por cada aluno, 
do conjunto de todas as modalidades leccionadas ao longo do ano. 
Atitudes e Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20% 
 
 
Área B 
Aptidão Física (Aplicação da Bateria de Testes do Fitescolas – 5 testes)  ----------------------------- 15% 
1º e 2º período – se o aluno alcançou a ZSAF em pelo menos 4 testes – 15% 
                          - se o aluno não alcançou a ZSAF em pelo menos 4 testes – 0% 
3º período –  só realiza esta avaliação o aluno que ficou não apto em um dos períodos. 
                   - alunos que ficaram aptos no 1º e 2 período  - 15% 
 
 
Área C 
Conhecimentos    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15% 
1º e 2º período – teste escrito = 15% 
3º período – média dos testes do 1º e 2º período = 15% 
                  - média dos testes 3 períodos (só para alunos cuja média do 2ºp tenha sido negativa) = 15%  
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Disciplina: Educação Física 

Ano: 9º 

Ciclo/ Curso: 3º Ciclo 

 
 
 
Critérios de Avaliação 

 
 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

3º CICLO 
 
 

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*: 

 

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

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

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

 

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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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  
 

Critérios de Avaliação – 9.º ano  
Ano Letivo 2019/2020 

 

O principal objetivo da Educação para a Cidadania é proporcionar uma formação que propicie a inserção responsável e participativa do/a jovem na comunidade. 

A concretização desta formação é objeto de avaliação, essencialmente através do comportamento e das atitudes manifestadas. A avaliação deve ser essencialmente 

formativa, pois é a mais condizente com a formação integral do/a aluno/a e, constitui uma forma de orientação, no sentido de proporcionar elementos que visem 

superar as dificuldades detetadas. No 9.º ano (3.º ciclo do ensino básico) a avaliação sumativa expressa‐se numa escala de 1 a 5. 
 

 

Parâmetros Perfis de Desempenho 

 

- Cumprimento das normas da 

sala de aula (pontualidade, 

comportamento,…) 

 

- Tolerância/ Respeito pela 

opinião dos outros 

 

- Solidariedade/Cooperação 

 

- Espírito crítico /Capacidade de 

argumentação 

 

- Cumprimento das tarefas 

propostas 

 

  

Nível 5 – O/A aluno/a apresenta quatro ou mais parâmetros com menção de Muito Bom e nenhum 
parâmetro com menção de Insuficiente. 

 

Nível 4 – O/A aluno/a apresenta três parâmetros com menção de Bom e nenhum parâmetro com menção 
de Insuficiente. 

 

Nível 3 – O/A aluno/a apresenta três ou mais parâmetros com menção de Suficiente e dois parâmetros 
com menção de Insuficiente. 

 

Nível 2 – O/A aluno/a apresenta um ou dois parâmetros com menção de Suficiente e restantes com 
menção de Insuficiente. 

 

Nível 1 – O/A aluno/a apresenta todos os parâmetros com a menção de Insuficiente. 



PARÂMETROS 
MENÇÃO QUALITATIVA 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Cumprimento de normas em 
sala de aula 

É muito responsável e 
cumpre sempre as 

normas estabelecidas 

É responsável e cumpre as 
normas estabelecidas 

É responsável e cumpre 
regularmente as normas 

estabelecidas 

Não é responsável e não 
cumpre ou cumpre de 

forma irregular as normas 
estabelecidas 

Tolerância / Respeito pelo outro 

Revela claramente 
competências 

fundamentais ao 
exercício da cidadania.  

Revela frequentemente 
competências fundamentais 
no exercício da cidadania 

sendo tolerante.  

Revela competências 
fundamentais ao exercício 

da cidadania, sendo 
tolerante. 

Não revela competências 
essenciais ao exercício da 

cidadania, revelando 
pouca tolerância e respeito 

pelos/as professores/as, 
colegas e funcionários/as 

Solidariedade/ Cooperação 

 

Revela claramente uma 
interação solidária e 
democrática com os 

outros 

Revela frequentemente uma 
interação solidária e 

democrática com os outros 

Revela uma interação 
solidária e democrática com 

os outros 

Não revela uma interação 
solidária e democrática 

com os outros 

Espírito Crítico/ Capacidade 
argumentativa 

Mostra grande 
empenho na reflexão e 
no debate dos temas e 

assuntos tratados 

Mostra empenho na reflexão 
e no debate dos temas e 

assuntos tratados 

Procura refletir ou dar 
opinião acerca dos temas e 

assuntos tratados 

Não procura refletir ou dar 
opinião acerca dos temas 

e assuntos tratados 

Cumprimento das tarefas 
propostas 

Participa ativamente e 
coopera sempre nas 

tarefas propostas 

Participa e coopera com 
empenho nas tarefas 

propostas 

Participa e coopera 
regularmente nas tarefas 

propostas 

Não participa ou participa 
muito pouco nas tarefas 

propostas 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

GRUPO 600 – Artes Visuais 

DISCIPLINA: Educação Visual 

ANO DE ESCOLARIDADE: 9º 

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

 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 

1. Exercícios práticos, de aplicação de conteúdos programáticos e com base nas Metas 

Curriculares, para desenvolvimento de capacidades e aquisição de conhecimentos. 

2. 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. 

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

de elementos visuais. 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS: COMPONENTES, DOMÍNIOS, CRITÉRIOS E PONDERAÇÕES 

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 e das discentes é também fomentada, no sentido de tornar 

cada vez mais consciente o seu processo de aprendizagem. 

A avaliação de diagnóstico é realizada normalmente no início do ano letivo, para aferir 

competências já desenvolvidas anteriormente pelos alunos e alunas, no sentido de melhor 

orientar o trabalho de planificação docente adequando-o, assim, o melhor possível ao concreto 

de cada grupo-turma. 

A avaliação formativa é inerente ao processo educativo que promove um constante trabalho 

de ação-reflexão e é fundamental para o apoio concreto e individualizado dos e das discentes 

no decurso das suas aprendizagens; contribui para a recolha de informação relevante sobre o 

modo como cada discente está a aprender e constitui-se como elemento regulador do próprio 

processo de ensino e de aprendizagem. 

A avaliação sumativa centra-se em grande parte na avaliação e classificação dos trabalhos 

desenvolvidos pelos e pelas discentes (produto final das aprendizagens), contemplando, para 

além disso, os elementos recolhidos na avaliação formativa (processo de aprendizagem). 

Nesta disciplina, a avaliação sumativa final de período assenta nos seguintes fatores: 

componentes, domínios, critérios e ponderações: 

 Avaliação do produto final das aprendizagens: 60% 

Esta componente diz respeito à avaliação/classificação das Unidades de Trabalho realizadas 

enquanto produto final de cada processo de aprendizagem. 

Os critérios específicos para avaliação/classificação de cada trabalho devem alicerçar-se nos 

seguintes domínios: 
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1. Domínio técnico dos materiais e dos instrumentos de registo; 

2. Domínio da expressividade na manipulação dos materiais; 

3. Domínio da criatividade na procura de soluções; 

4. Domínio dos conhecimentos essenciais; 

5. Domínio da linguagem visual na construção do conteúdo a comunicar. 

 Avaliação do processo de aprendizagem: 30% 

Esta componente diz respeito à avaliação do processo de aprendizagem dos/as discentes, 

mediante a avaliação formativa e a recolha de informações por parte do/a docente, com base 

nos seguintes critérios: 

1. Apresentação do material necessário à execução das atividades propostas; 

2. Pesquisa de informação solicitada. 

3. Realização das atividades propostas; 

4. Empenho pessoal no desenvolvimento das competências específicas; 

5. Capacidade de concentração; 

6. Autoexigência na qualidade do trabalho realizado; 

7. Capacidade de análise crítica e de autocrítica. 

 Desempenho pessoal e social: 10% 

Esta componente diz respeito à avaliação do desempenho pessoal e social dos/as discentes, 

no modo como se relacionam com o seu processo de aprendizagem, com os outros e com a 

escola, com base nos seguintes critérios: 

1. Assiduidade e pontualidade; 

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

3. Respeito pelos colegas, professores, funcionários e pelos espaços e equipamentos 

escolares; 

4. Solidariedade e cooperação entre pares; 

5. Capacidade de trabalhar em equipa. 
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DEPARTAMENTOS DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

GRUPOS 510 – Física e Química  

DISCIPLINA: Físico-Química 

ANO DE ESCOLARIDADE: 9º 

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

 

 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 

 
As estratégias utilizadas para a aquisição de conhecimentos e consolidação das aprendizagens 

serão as seguintes: 

 Fichas de trabalho realizadas individualmente ou em grupo; 

 Trabalho de grupo na resolução de problemas; 

 Exercícios individuais ou em grupo com base em textos, esquemas, gráficos, 

diapositivos, figuras e outros; 

 Atividades experimentais de carácter investigativo; 

 Trabalhos de pesquisa; 

 Apresentação oral de assuntos pesquisados; 

 Debates sobre temas do programa; 

 Visitas de estudo/saídas de campo. 

Estes trabalhos elaborados, individualmente e/ou em grupo, serão realizados no contexto da 

disciplina e/ou de forma interdisciplinar. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Fichas e testes formativos 

 Relatórios ou outros registos escritos  

 Apresentações orais 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da 

aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de 

intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os 

desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. (...) A avaliação interna das 

aprendizagens, compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, 

as seguintes modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa. DL nº55/2018, 6 de julho 

(adaptado) 
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Domínios : 
 

 Conhecimento e capacidades (aquisição, compreensão e utilização de dados, 

conceitos, modelos e teorias): 

 

 Testes e Fichas …………………………………………..…………………...60 % 

 Relatórios de atividades experimentais, Trabalhos de pesquisa com 

apresentação escrita e oral, Trabalho de projeto ………….…………..…25 % 

              SUB TOTAL .......... 85 % 
 

                                                                                  

 Socio afetivo …………………………………………………………………..…… 15 % 

 

 Empenho nas atividades de sala de aula 

 Participação nas atividades experimentais 

 Respeito pelos outros 

 Cooperação 

 
                                                                                                             TOTAL ......  100 % 

 

 
 
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. 
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Departamento de Línguas 

Área disciplinar de Línguas Estrangeiras - Francês 

3.º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) 

Ano Letivo 2019/2020 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS  

Tipologias de Trabalhos 

• Testes. 

• Exposição de  textos escritos e orais de natureza diversificada. 

• Produção de textos escritos/ enunciados orais a partir de modelos, tópicos ou 

indicações. 

• Dramatizações. 

• 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. 

• Atividades de compreensão e expressão oral e de compreensão e expressão 

escrita. 

Critérios de Avaliação 

Escrita – 75%  

 Testes  

 Trabalhos (realizados na aula ou individuais ou de grupo, 

realizados 

fora da aula)  1 

Oralidade – 20% 

 Compreensão Oral (exercícios e/ou questões de aula) : 5% 

 Produção Oral (apresentações orais, individuais e/ou de grupo):  

10% 

 Leitura : 5% 

 

 65% 

 10% 

 

 

 

 

 20% 
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Atitudes – 5% 

 Atitudes/Comportamentos:  2% 

- É assíduo e pontual  1% 

- Manifesta um comportamento adequado ao espaço da sala de 

aula e outros (postura, modos, limpeza da sala)  1%  

 Participação/Empenho:  3% 

- Adere e intervém nas atividades propostas  1% 

- Coopera com os outros  1% 

- Revela organização do trabalho da aula e de casa bem como 

dos materiais escolares (manual, caderno diário, testes, fichas)  

1% 

 

 

 

 

 

 

 5% 

 

 

 

1 Poderá não ser realizado qualquer trabalho devido ao elevado número de 

alunos por turma ou ao escasso número de aulas num determinado período 

escolar, sendo a respetiva percentagem somada à dos testes. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

GRUPO 420 – GEOGRAFIA 

DISCIPLINA: Geografia  

ANO DE ESCOLARIDADE:9º  

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

 

 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da 

aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de 

intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os 

desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. (...) A avaliação interna das 

aprendizagens, compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, 

as seguintes modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa. DL nº55/2018, 6 de julho 

(adaptado) 

 

 

 Pesquisa, tratamento e análise de informação de forma a construir respostas para os 

problemas reais, a diferentes escalas. 

 Comunicação dos resultados da investigação, usando linguagem verbal específica, 

estatística e cartográfica, usando diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as 

TIG.  

 Observação direta com recurso a trabalho de campo e a visitas de estudo, sempre que 

possível, de forma a identificar problemas e questões-chave geograficamente 

relevantes.  

 Os trabalhos elaborados, individualmente e/ou em grupo, serão realizados no contexto 

da disciplina e/ou de forma interdisciplinar. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

 Fichas e testes escritos 

 Portefólio individual 

 Trabalhos de grupo 

 Apresentações orais 

 Grelhas de observação 

 
 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Componentes a avaliar no desempenho escolar: 
No domínio dos conhecimentos e competências: 
 

 Localizar e compreender os lugares e as regiões; 

  Comparar informação de Portugal com a de outros países para evidenciar situações de 

desigualdade demográfica, económica e social; 

 Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, 

países ou lugares; 

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

 Identificar situações concretas de complementaridade e interdependência entre lugares, 

regiões ou países na resolução dos problemas; 

 Consciencializar-se para a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais, no 

sentido de preservar o património natural e imaterial, incrementar a resiliência e fomentar o 

desenvolvimento sustentável; 

 Apresentar soluções para conciliar o crescimento económico, o desenvolvimento humano e 

o equilíbrio ambiental; 

 Investigar problemas ambientais, demográficos e sociais, utilizando guiões de trabalho e 

questões geograficamente relevantes; 

 Analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular 

numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

 Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender 

as situações geográficas em estudo. 

 

No domínio das atitudes e comportamentos:  
 

 cumprimento de regras; 

 realização das tarefas propostas.  

ARTICULAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS ITENS 

 
 

ITENS PESO 

Testes escritos e fichas de avaliação  60% 

Trabalhos de Grupo de investigação e pesquisa, com 

apresentação oral na aula  
15% 

Portefólio individual 15% 

Atitudes e comportamentos  
    - cumprimento de regras (5%) 
    - realização das tarefas propostas (5%) 
 

                 10% 

TOTAL 100% 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

GRUPO 400 – HISTÓRIA 

DISCIPLINA: História 

ANO DE ESCOLARIDADE:9º 

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

 

 

 

 

 Trabalhos de pares/grupo  

 Apresentações orais 

 Dramatizações  

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

 Resumos  

 Trabalho de pares/grupo  

 Interpretação de documentos escritos, iconográficos, audiovisuais e multimédia  

 Elaboração/Leitura de gráficos, mapas, plantas, cronologias, quadros  

 Localização em mapas  

 Visionamento e comentário de filmes  

 Exposições orais 

 Análise e elaboração de pequenas biografias  

 Visitas de estudo  

 Trabalhos de pesquisa  

 Relatórios Glossários  

 Testes de avaliação  

 Exposições orais 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Componentes a avaliar no desempenho escolar: 
 

No domínio dos conhecimentos e competências: 
 

 Localizar e compreender os lugares e as regiões; 

  Comparar informação de Portugal com a de outros países para evidenciar situações de 

desigualdade demográfica, económica e social; 

 Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, 

países ou lugares; 

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

 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 
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 Identificar situações concretas de complementaridade e interdependência entre lugares, 

regiões ou países na resolução dos problemas; 

 Consciencializar-se para a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais, no 

sentido de preservar o património natural e imaterial, incrementar a resiliência e fomentar o 

desenvolvimento sustentável; 

 Apresentar soluções para conciliar o crescimento económico, o desenvolvimento humano e 

o equilíbrio ambiental; 

 Investigar problemas ambientais, demográficos e sociais, utilizando guiões de trabalho e 

questões geograficamente relevantes; 

 Analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular 

numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

 Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e compreender 

as situações geográficas em estudo. 

 

No domínio das atitudes e comportamentos:  
 

 cumprimento de regras; 

 realização das tarefas propostas.  

ARTICULAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS ITENS 

 
 

ITENS PESO 

Testes escritos e fichas de avaliação  60% 

Trabalhos de Grupo de investigação e pesquisa, com 

apresentação oral na aula  
15% 

Portefólio individual 15% 

Atitudes e comportamentos  
    - cumprimento de regras (5%) 
    - realização das tarefas propostas (5%) 
 

                 10% 

TOTAL 100% 
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Departamento de Línguas 

Área Disciplinar de Línguas Estrangeiras - Inglês 

  9ºAno 

Ano letivo 2019/2020 

 

Critérios de Avaliação 

 

Instrumentos de Avaliação 

- Testes 

- Trabalhos (individuais, de grupo, de pares) 

- Apresentações Orais 

- Observação direta 

- Grelhas de registo  
 
- Grelhas de observação 

 

Domínio Competências (Skills) Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação 

Saberes e 
Competências 

Listening, Reading, Writing, 
Uso da Língua 

 

Testes 
 

60% 

Trabalhos 
 

15% 

 
Speaking 

 
Apresentações Orais 15% 

 
Comportamental 

Participação e Empenho 
 

Grelhas de Observação 5% 

Atitudes e Comportamentos 
 

Grelhas de Observação 5% 

 

Trabalhos- avaliam apenas 1 ou 2 competências (skill) 

Teste- avalia pelo menos 3 competências (skills) 
 
Quando, por decisão do professor ou qualquer outro motivo, ao qual o professor seja alheio, não 
houver elementos para avaliar um dos itens, o peso será distribuído pelos restantes. 
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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 DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

GRUPO: 500 

DISCIPLINA: Matemática 

ANO DE ESCOLARIDADE: 9º 

NÍVEL DE ENSINO/CICLO/CURSO: Ensino Básico 

 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 

 

 Testes de avaliação 

 Outros trabalhos elaborados nas aulas: a realizar em grupo e/ou individualmente. 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação na disciplina de Matemática tem em conta os testes realizados, os trabalhos 

elaborados na aula individualmente e/ou em grupo, e ainda a participação na aula quando 

solicitada ou não. 

A classificação final de cada período é a média ponderada de todos os testes e trabalhos 

realizados pelos alunos, desde o início do ano lectivo e tendo em conta as atitudes, os 

comportamentos e a realização de trabalhos de casa. 

As classificações dos testes e dos trabalhos não têm arredondamento às unidades. 

O arredondamento às unidades é feito exclusivamente na classificação final de cada período. 

Assim: 

 As classificações dos testes (em percentagem) valem 80%. 

 As classificações de outros trabalhos elaborados na aula valem 10%. 

 A média da participação na aula, das atitudes/comportamento e da realização de trabalhos 

de casa tem um peso de 10%. 
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Departamento de Línguas 
Área Disciplinar de Língua Portuguesa 
Disciplina: Português 
Ano de escolaridade: 9.º 
Nível de ensino/ciclo/curso: Ensino Básico                                                   Ano letivo 2019/2020 
 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 

 
• Testes. 

• Exposição de textos escritos e orais de natureza diversificada. 

• Produção de textos a partir de modelos, tópicos ou indicações. 

• Dramatizações. 

• Pequenos diálogos. 

• Trabalho individual e/ou em grupo. 

• Elaboração de notas escritas a partir de um texto oral/escrito. 

• Visionamento de imagens. 

• Exercícios gramaticais. 

• Exercícios/Atividades de leitura. 

• Atividades de compreensão e expressão oral e de compreensão e expressão escrita. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Testes (com um peso obrigatório de 10% na Gramática)  

 Trabalhos (realizados na aula, individualmente ou em grupo, realizados fora da aula 

e sujeitos a apresentação) 

 Compreensão do Oral (exercícios) 

 Produção Oral (apresentações orais, individuais e/ou de grupo) 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

 Escrita – 75%  

 Testes (com um peso obrigatório de 10% na Gramática) .................................... 65% 

 Trabalhos (realizados na aula ou individuais ou de grupo, realizados fora da aula, e 

sujeitos a apresentação)1 ....................................................................................................................................... 10% 

 Oralidade – 20% 

 Compreensão do Oral (exercícios) .....................................................................  5% 

                                                 
1
 Caso não se realize, num dado momento, qualquer trabalho individual por contingências temporais ou necessidade de reforçar 

determinados conteúdos, esta percentagem será distribuída exclusivamente pelos testes de avaliação. 
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 Produção Oral (apresentações orais, individuais e/ou de grupo) ...................... 15% 

o Coesão do texto oral (articulação clara e pertinente entre as diferentes 

partes da exposição, realçando a introdução e a conclusão)  4% 

o Coerência (encadeamento lógico das ideias)  4% 

o Correção sintática e lexical e adequação do registo de língua à situação de 

comunicação  4% 

o Qualidade da comunicação (postura, colocação de voz, capacidade de 

prender a atenção da audiência)  3% 

 

                                                                                        SUB TOTAL ........... 95% 

 

 Atitudes                                                                                                                              5% 

                                                                                                              

 Atitudes/Comportamentos:  2% 

o É assíduo e pontual  1% 

o Manifesta um comportamento adequado ao espaço da sala de aula e 

outros (postura, modos, limpeza da sala)  1%  

 Participação/Empenho:  3% 

o Adere e intervém nas atividades propostas  1% 

o Coopera com os outros  1% 

o Revela organização do trabalho da aula e de casa bem como dos 

materiais escolares (manual, caderno diário, testes, fichas)  1% 

 

     TOTAL ......  100 % 

 
 


