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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 1.º CICLO 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                                   2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade 

Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 

I - S - B - MB 

 
Conhecimento 
de factos e 
Procedimentos 
 
Raciocínio 
matemático e 
Resolução de 
Problemas 
 
 
Comunicação 
Matemática 
 

 
- 70% 
 
 
 
- 20% 
 
 
 
 
 
- 10% 
 
 
 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 

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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

Suficiente 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e 
com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º116/2019, alteração do Decreto-lei n.º54/2018. 
Avaliação oral (Comunicação oral); Fichas de avaliação/ Questões aula (questionários); Observação 
direta (caderno diário, realização de tarefas inerentes à disciplina, videoconferências, jogos, debates, 
relatórios); Participação em atividades propostas pelo professor (trabalhos de pesquisa, realização de 
tarefas inerentes à disciplina, TPC, guiões de trabalho prático/de leitura, visitas de estudo). 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente, até dois momentos de avaliação por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 1.º CICLO 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS                                                                   2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade 

Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 

I - S - B - MB 

 
Oralidade 
 
Leitura 
 
Escrita 
 
 
Educação 
Literária 
 
Gramática 
 

 
- 20% 
 
- 20% 
 
- 20% 
 
 
- 20% 
 
 
- 20% 
 
 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 

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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

Suficiente 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e 
com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º116/2019, alteração do Decreto-lei n.º54/2018. 
Avaliação oral (Comunicação oral); Fichas de avaliação/ Questões aula (questionários); Observação 
direta (caderno diário, realização de tarefas inerentes à disciplina, videoconferências, jogos, debates, 
relatórios); Participação em atividades propostas pelo professor (trabalhos de pesquisa, realização de 
tarefas inerentes à disciplina, TPC, guiões de trabalho prático/de leitura, visitas de estudo). 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente, até dois momentos de avaliação por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 1.º CICLO 
DISCIPLINA: ESTUDO DO MEIO                                                                  2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade 

Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE 
DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 

I - S - B - MB 

 
Conceptualização/Compreensão 
/Aplicação 
 
 
Trabalho Prático/Experimental 
 
 
 
Comunicação/Ciência 
 
 
 

 
-70 % 
 
 
 
- 20% 
 
 
 
- 10% 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 

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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

Suficiente 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e com a 
especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º116/2019, alteração do Decreto-lei n.º54/2018. 
Avaliação oral (Comunicação oral); Fichas de avaliação/ Questões aula (questionários); Observação direta 
(caderno diário, realização de tarefas inerentes à disciplina, videoconferências, jogos, debates, relatórios); 
Participação em atividades propostas pelo professor (trabalhos de pesquisa, realização de tarefas inerentes à 
disciplina, TPC, guiões de trabalho prático/de leitura, visitas de estudo). 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente, até dois momentos de avaliação por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 1.º CICLO 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA (1.º e 2.º Anos)                                                                                                                                                                             2021 / 2022 

           
 

DOMÍNIOS 
 

PONDERAÇÃO 
 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 

I - S - B - MB 

 
 
 
 
 
 
 
Área das 
Atividades 
Físicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 100% 
 
 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 

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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

Suficiente 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas fontes de informação de acordo com os domínios específicos da disciplina e com a 
especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º116/2019, alteração do Decreto-lei n.º54/2018. 
Avaliação oral (Comunicação oral); Fichas de avaliação/ Questões aula (questionários); Observação 
direta (caderno diário, realização de tarefas inerentes à disciplina, videoconferências, jogos, debates, 
relatórios); Participação em atividades propostas pelo professor (trabalhos de pesquisa, realização de 
tarefas inerentes à disciplina, TPC, guiões de trabalho prático/de leitura, visitas de estudo). 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente, até dois momentos de avaliação por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 1.º CICLO 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA (3.º e 4.º Anos)                                                                                                                                                              2021 / 2022 

           
 

DOMÍNIOS 
 

PONDERAÇÃO 
 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
I - S - B - MB 

 
 
 
 
 
 
Área das 
Atividades 
Físicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 100% 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 

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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

Suficiente 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas fontes de informação de acordo com os domínios específicos da e com a 
especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º116/2019, alteração do Decreto-lei n.º54/2018. 
Avaliação oral (Comunicação oral); Fichas de avaliação/ Questões aula (questionários); Observação 
direta (caderno diário, realização de tarefas inerentes à disciplina, videoconferências, jogos, debates, 
relatórios); Participação em atividades propostas pelo professor (trabalhos de pesquisa, realização de 
tarefas inerentes à disciplina, TPC, guiões de trabalho prático/de leitura, visitas de estudo). 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente, até dois momentos de avaliação por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 1.º CICLO 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Música, Dança)                                                                                                   2021 / 2022 

           
 

DOMÍNIOS 
 

PONDERAÇÃO 
 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade 

Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 

I - S - B - MB 

 
Experimentação 
e Criação 
 
 
Interpretação e 
Comunicação 
 
 
Apropriação e 
Reflexão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 60% 
 
 
 
- 30% 
 
 
 
- 10% 
 
 
  

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 

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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

Suficiente 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 
Serão selecionadas fontes de informação de acordo com os domínios específicos da disciplina e com 
a especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º116/2019, alteração do Decreto-lei n.º54/2018. 
Avaliação oral (Comunicação oral); Fichas de avaliação/ Questões aula (questionários); Observação 
direta (caderno diário, realização de tarefas inerentes à disciplina, videoconferências, jogos, debates, 
relatórios); Participação em atividades propostas pelo professor (trabalhos de pesquisa, realização de 
tarefas inerentes à disciplina, TPC, guiões de trabalho prático/de leitura, visitas de estudo). 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversos. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente, até dois momentos de avaliação por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DISCIPLINA:  EMRC                                                                                2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 

I - S - B-MB 

2.ºCEB 
 

1 – 5 
 

- Religião e 
Experiência 
Religiosa; 
 
- Cultura Cristã 
e Visão Cristã 
da Vida; 
 
 
- Ética – moral. 
 

40% 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
40% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Bom 

 
 

4 
 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

Suficiente 
 

 
 

3 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

 
 

2 
 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

 
 

1 
 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

São selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do 
Decreto Lei n.º54/2018. 
Observação direta, jogos; fichas; apresentações orais; debates, participação em atividades 
propostas pelo professor, visítas de estudo. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até 2 momentos de avaliação por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DISCIPLINA:  EMRC                                                                                 2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

3.ºCEB 
 

1 – 5 

E. SEC. 
 

1-20 

 
- Religião e Experiência 
Religiosa; 
 
- Cultura Cristã e Visão 
Cristã da Vida; 
 
 
- Ética – moral. 
 

 
30% 
 
 
20% 
 
 
 
50% 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 

 
 

14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

3 

 
 

10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

2 

 
 

7-9 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 

 
 

1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

São selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do 
Decreto Lei n.º54/2018. 
Observação direta, jogos; fichas; apresentações orais; debates, participação em atividades 
propostas pelo professor e visítas de estudo. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até 2 momentos de avaliação por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS  
DISCIPLINA: Geografia                                                             2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 

3.ºCEB 
 

1 – 5 

 

Localizar e 
compreender 
os lugares e 
as regiões 

 

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

 

Comunicar e 
participar 

 

 
 

 
 

50% 
 
 

 
 

40% 

 
 
 
 
 
 

10% 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
5 

 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
4 

 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
3 

 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

2 
 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1 
 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º 116/2019, alteração do 
Decreto Lei n. º54/2018. 
Observação direta, jogos; fichas; apresentações orais; debates, participação em atividades 
propostas pelo professor. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até 2 momentos de avaliação por período 

 

 



 

10 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DISCIPLINAS: História E Geografia de Portugal- 2.º Ciclo/História - 3.º Ciclo                                                        2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 

2º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

Tratamento de 
Informação/ Utilização de 
fontes 

20 %  
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 
 

Compreensão histórica: 
Temporalidade 
Espacialidade 
Contextualização 

60 % Revela alguma capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

3 
 

Revela pouca capacidade/competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

2 
 

Comunicação em História 20 % Não revela capacidade / competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 
 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

São selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto 
Lei n.º54/2018. 
Observação direta, jogos; fichas; apresentações orais; debates, participação em atividades 
propostas pelo professor. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até 2 momentos de avaliação por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DISCIPLINA: FILOSOFIA                                                      2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade 

Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

  E. SEC. 
 

1-20 

Comunicação 
 
 
Problematização 
 
 
 
Conceptualização  
 
 
 
Argumentação 
 
 
 
Relacionamento 
Interpessoal/ 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

15 % 
 

 
5% 

 
 
 

35% 
 
 
 

35% 
 
 
 

10% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais em 
vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência 
no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

  
 
 
 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas 
propostas. 

  
 
 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/ 
competência no domínio de conceitos 
e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas 
propostas. 
 

 
 

 
 
 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência 
no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas 
propostas. 
 

  
 
 

 
7-9 

Não revela capacidade / competência 
no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 
 

 
 
 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 
Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e com a especificidade 
dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto Lei n.º54/2018. 
Guiões de trabalho prático; visitas de estudo; videoconferências; jogos interativos; questões de aula; fichas; testes; 
apresentações orais; relatórios; debates; questionários, textos escritos de várias tipologias. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 

Preferencialmente até 2 momentos de avaliação por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento                                                                                                                                       2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 
I - S - B-MB 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

-Pesquisa, recolha e 
tratamento da 
informação 
 
 
-Compreensão dos 
conteúdos tratados 
 
 
-Pensamento Cívico, 
crítico, e criativo 
 
 
-Comunicação e 
execução de 
trabalhos  

30% 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

 
 
5 

 

Revela capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos 
temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas 
propostas. 

 
Bom 

 
 
4 

Revela alguma capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas 
propostas. 
 

 
 

Suficiente 
 

 
 
3 

Revela pouca capacidade/competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

Insuficiente 

 
 
2 

Não revela capacidade / competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

 
 
1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

São selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de 
cada disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração 
do Decreto Lei n.º54/2018. 
Observação direta; jogos; fichas; apresentações orais; debates. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 

Preferencialmente até 2 momentos de avaliação por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO VISUAL                                           2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade 

Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE 
DESEMPENHO 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

 
 

 
 
Apropriação e 
Reflexão 

 
 
 
 
 
 
Interpretação e 
comunicação 

 
 
 
 
 
 
Experimentação 
e criação 

 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 
 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

3 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

2 

Não revela capacidade / competência no domínio de conceitos 
e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto Lei 
n.º54/2018. 
Portefólio; trabalhos de pesquisa; questões de aula; fichas; relatórios; observação direta; 
comunicação oral; comunicação escrita; participação em atividades propostas pelo professor extra-
aula; estudos/ projetos; visitas de estudo; jogos interativos; grelhas de registo de avaliação e 
grelhas de autoavaliação. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
DISCIPLINA: Educação Musical                                                              2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE  
DESEMPENHO 

2.ºCEB 
1 – 5 

 
 

Experimentação 
e criação 

 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 
 

 
 
 

Apropriação e 
reflexão 

 

 
 

20 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

20 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
 

3 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
 

2 

Não revela capacidade / competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do 
Decreto Lei n.º54/2018. 
 Observação direta; guiões de trabalho prático; videoconferências; jogos interativos; 
questões de aula; fichas; apresentações orais; relatórios; debates; questionários, Realização 
de tarefas inerentes à disciplina; participação em atividades extra-aula propostas pelo 
professor. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                                            2021 / 2022                                                         

 
DOMÍNIOS 

 

PONDERAÇÃO 
 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE 
DESEMPENHO 

NÍVEIS DE 
DESEMPENHO 

2º 
ciclo 

3º 
Cic/Sec 

PROF Ates. 
Méd. 

2.º/3.ºCEB 
1 – 5 

E. SEC. 
1-20 

 
 
 
ATIVIDADES 
FÍSICAS 

 
 
 

65 

 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 

0 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e 
texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 

 
 

14-17 

 
 
 
APTIDÃO FÍSICA 

 
 
 

20 

 
 
 

30 

 
 
 

0 

Revela alguma capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

3 

 
 

10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

2 

 
 

7-9 

 
CONHECIMENTOS 

 
15 

 
10 

 
10 

 
100 

Não revela capacidade / competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 
Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do 
Decreto Lei n.º54/2018. 
- Observação direta; guiões de trabalho prático; participação nas atividades do PAAA do grupo 
disciplinar; prática em contexto; fichas de registo; apresentações práticas; autoregulação 
participada; questões orais. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                                       2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 

 
25.% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos 
e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 

RECURSOS E 
UTILIZAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 
 

50% 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

3 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

2 

TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

 
25% 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do 
Decreto-lei n.º54/2018. Portefólio; Trabalhos de pesquisa; Questões orais; Observação direta; 
Comunicação oral; Comunicação escrita; Participação em atividades propostas pelo professor; 
Realização de tarefas inerentes à disciplina; fichas; relatórios; questionários; 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
DISCIPLINA:  PORTUGUÊS                                                                                                       2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

PONDERAÇÃO 
 

 
APRENDIZAGEN

S ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 
2.ºCiclo 

 
3.ºCiclo 

 
ES Reg. 
ES Prof. 
 
 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

E. SEC. /E. 
PROF. 

 
1-20 

 
 
ORALIDADE 
 
 
 
LEITURA 
 
 
 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 
 
 
 
ESCRITA 
 
 
 
GRAMÁTICA 

 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 

 
 

20% 
 
 
 

15% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 
 

15% 

 
 

20% 
 
 
 

15% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 
 

15% 

 
De acordo com os 
Normativos 
Legais em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 

 
 

18-20 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 

 
 

14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

3 

 
 

10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

2 

 
 

7-9 

Não revela capacidade / competência no domínio de conceitos 
e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 

 
 

1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto 
Lei n.º54/2018. 
Observação direta; fichas; jogos didáticos; questões de aula; apresentações orais; 
questionários; participação em atividades propostas pelo professor. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos de avaliação. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

18 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
DISCIPLINA: Língua Estrangeira -  Inglês: 1.º , 2.º , 3.º CEB e Ensino Secundário / Ensino Profissional |             Francês / Espanhol: 3.º CEB    

2021 / 2022 
 

DOMÍNIOS 
PONDERAÇÃO  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.º 
CEB 

 
ING 

2.º  
CEB 

 
ING 

3.º 
CEB 
ING; 
FRA. 
ESP. 

E. Sec.  
 

ING 

1.ºCEB 
 
I - S - B-MB 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

E. SEC. 
 

1-20 

 
Competência 
Comunicativa 
Oralidade 
Escrita 
 
 
 
Competência 
Intercultural 
 
 
 
 
Competência  
Estratégica 

 
 
 

40% 
40% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

 
 

5 
 

 
 

18-20 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

 
 

4 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

Suficiente 
 

 
 

3 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

 
 

2 

 
7-9 

Não revela capacidade / competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 
Insuficiente 

 
 

1 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 
Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lei.º116/2019, alteração do Decreto Lei 
n.º54/2018. 
Observação direta; jogos didáticos; questões de aula; fichas; apresentações orais; questionários; 
participação em atividades propostas pelo professor. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos de avaliação por período. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINAS: Física e Química                                                   Ensino Secundário Profissional                                          2021 / 2022 
                                                                  

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE 
DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

 
 
 
CONCEPTUALIZAÇÃO/COMPREENSÃO/ 
APLICAÇÃO 

 
 
 
 

40% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

18-20 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

 
 
 
 
TRABALHO PRÁTICO/ EXPERIMENTAL 
 
 

 
 
 
 

40% 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
7-9 

 
COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIA 

 
 

20% 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e 
com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto Lei n.º54/2018. 
 
 
Observação direta; avaliação oral; questões de aula; fichas; relatórios de atividades; trabalhos solicitados, 
questionários e participação em atividades extra-aula 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: Matemática A        Ensino Secundário Regular                                   2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

 
 
Conhecimento 
de Factos e 
Procedimentos  
 
 

Raciocínio 
Matemático e 
Resolução de 
Problemas 
 
 
Comunicação 
Matemática 

 

 
 
 
 

50% 
 
 

 
 

30% 
 
 
 
 

20% 
 

 
 
 
 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
18-20 

 

Revela capacidade/competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
10-13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
7-9 

Não revela capacidade/competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º 116/2019, alteração do 
Decreto-Lei n.º 54/2018.  
 
Avaliação oral; Fichas de avaliação/ Questões aula ;Observação direta; Participação em 
atividades propostas pelo professor extra-aula    

 
Avaliação Formativa 

Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 
 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: Matemática        Ensino Secundário Profissional                                   2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

 
 
Conhecimento 
de Factos e 
Procedimentos  
 
 

Raciocínio 
Matemático e 
Resolução de 
Problemas 
 
 

Comunicação 
Matemática 

 

 
 
 

40% 
 
 

 
 
 
 

40% 
 
 
 
 

20% 
 

 
 
 
 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
18-20 

 

Revela capacidade/competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
10-13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
7-9 

Não revela capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lei n.º 116/2019, alteração do 
Decreto-Lei n.º 54/2018.  
 
Avaliação oral; Fichas de avaliação/ Questões aula ;Observação direta; Participação em 
atividades propostas pelo professor extra-aula    

 
Avaliação Formativa 

Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 
 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: Matemática         2.º e 3.º CICLOS                                  2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 
I - S - B-MB 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

 
 
 
Conhecimento 
de factos e 
Procedimentos  
 
 
 

Raciocínio 
matemático e 
Resolução de 
Problemas 
 
 
Comunicação 
Matemática 

 

 
 
 
 

70% 
 
 
 

 
 

20% 
 
 
 
 

10% 
 

 
 
 
 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
Bom 

 
 

4 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

Suficiente 
 

 
 

3 

Revela pouca capacidade/competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

 
 

2 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

 
 

1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto-
lei n.º54/2018.  
 
 Avaliação oral; Fichas de avaliação/ Questões aula ;Observação direta; Participação em 
atividades propostas pelo professor extra-aula    

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: TIC         2º e 3º CICLOS                                                                       2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

1.ºCEB 
 
I - S - B-MB 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 
 
 
Segurança, 
responsabilidade 
e respeito em 
ambientes 
digitais 
 
 
 
Investigar e 
Pesquisar 
 
 
 
Comunicar e 
colaborar 

 
 
 
Criar e Inovar 

 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

70% 

De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Muito Bom 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

Bom 

 
 

4 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

Suficiente 
 

 
 

3 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

 
 

2 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

Insuficiente 

 
 

1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do 
Decreto Lei n.º54/2018. 
Projetos; Portefólio; Atividades orientadas; Questionários; Apresentações; Testes; Grelhas de 
observação; Grelhas de autoavaliação. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: TIC         Ensino Profissional                                                                      2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 
 
 

LITERACIA DA 
INFORMAÇÃO 
E DOS DADOS  

 
 
 
 

CRIAÇÃO DE 
CONTEÚDOS E 
DESENVOLVIMENTO 
DE SOLUÇÕES  

 
 

 

 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
 

70% 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

7-9 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto Lei 
n.º54/2018. 
Projetos; Portefólio; Atividades orientadas; Questionários; Apresentações; Testes; Grelhas de 
observação; Grelhas de autoavaliação. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 

 



 

25 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINAS: Biologia e Geologia/ Física e Química                                                   Ensino Secundário                                          2021 / 2022
                                                                   

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

 
 
 
CONCEPTUALIZAÇÃO/COMPREENSÃO/ 
APLICAÇÃO 

 
 
 
 

60% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

18-20 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

 
 
 
 
TRABALHO PRÁTICO/ EXPERIMENTAL 
 
 

 
 
 
 

30% 

Revela alguma capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
7-9 

 
COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIA 

 
 

10% 

Não revela capacidade / competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e com 
a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto Lei n.º54/2018. 
 
Observação direta; avaliação oral; questões de aula; fichas; relatórios de atividades; trabalhos solicitados, 
questionários e participação em atividades extra-aula 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 

 

 



 

26 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINAS: Ciências Naturais                               2.º CICLO                                              2021 / 2022  
                                                                  

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

 
 
 
 
CONCEPTUALIZAÇÃO/COMPREENSÃO/ 
APLICAÇÃO 

 
 
 
 

70% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas 
propostas. 

 
 

4 

 
 
TRABALHO PRÁTICO/EXPERIMENTAL 

 
 

20% 

Revela alguma capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

3 

 
 
 
 
COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIA 

 
 
 
 

10% 

Revela pouca capacidade/competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

2 

Não revela capacidade / competência no 
domínio de conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e com a 
especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto Lei n.º54/2018. 
 
Observação direta; avaliação oral; questões de aula; fichas; relatórios de atividades; trabalhos solicitados, 
questionários e participação em atividades extra-aula 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 

 



 

27 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINAS: Ciências Naturais / Físico-Química                                                                  3.º CICLO                              2021 / 2022
                                                                   

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

2.º/3.ºCEB 
 

1 – 5 

 
 
 
CONCEPTUALIZAÇÃO/COMPREENSÃO/ 
APLICAÇÃO 

 
 
 
 

70% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

5 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
 

4 

 
 
 
 
TRABALHO PRÁTICO/ EXPERIMENTAL 
 
 

 
 
 
 

20% 

Revela alguma capacidade/ competência no 
domínio de conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 

 
 

3 

Revela pouca capacidade/competência no 
domínio de conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 

 
 

2 

 
COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIA 

 
 

10% 

Não revela capacidade / competência no domínio 
de conceitos e procedimentos essenciais dos 
temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
 

1 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada disciplina e com 
a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto Lei n.º54/2018. 
 
Observação direta; avaliação oral; questões de aula; fichas; relatórios de atividades; trabalhos solicitados, 
questionários e participação em atividades extra-aula 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 

 

 



 

28 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: DESENHO TÉCNICO      ENSINO PROFISSIONAL                                                                   2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

Apropriação e 

Reflexão 

 

 

Experimentação 

e criação 

 

 

 

Interpretação e 
comunicação 

 
30% 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
7-9 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto 
Lei n.º54/2018. 
Observação direta; trabalhos práticos; questões de aula; fichas; apresentações orais; 
videoconferências, relatórios; debates. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 



 

29 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL      ENSINO PROFISSIONAL                                                                  2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

Apropriação e 

Reflexão 

 

 

Experimentação 

e criação 

 

 

 

Interpretação e 
comunicação 

 
30% 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
7-9 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto 
Lei n.º54/2018. 
Observação direta; trabalhos práticos; questões de aula; fichas; apresentações orais; 
videoconferências, relatórios; debates. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 

 



 

30 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: PRÁTICAS OFICINAIS      ENSINO PROFISSIONAL                                                                   2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

Apropriação e 

Reflexão 

 

 

Experimentação 

e criação 

 

 

 

Interpretação e 
comunicação 

 
30% 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
7-9 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto 
Lei n.º54/2018. 
Observação direta; trabalhos práticos; questões de aula; fichas; apresentações orais; 
videoconferências, relatórios; debates. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 

 



 

31 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
DISCIPLINA: TECNOLOGIAS E PROCESSOS     ENSINO PROFISSIONAL                                                                  2021 / 2022 

 
DOMÍNIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

PASEO - Perfil dos 
Alunos à Saída da 

Escolaridade 
Obrigatória 

 
 

DESCRITORES 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

E. SEC. 
 

1-20 

Apropriação e 

Reflexão 

 

 

Experimentação 

e criação 

 

 

 

Interpretação e 
comunicação 

 
30% 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
De acordo com os 
Normativos Legais 
em vigor. 
 
 

A - Linguagens e texto. 
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. 

Revela muita capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, sempre, as tarefas propostas. 

 
 

18-20 
 
 

Revela capacidade/ competência no domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza, quase sempre, as tarefas propostas. 

 
14-17 

Revela alguma capacidade/ competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Realiza algumas vezes as tarefas propostas. 
 

 
10 – 13 

Revela pouca capacidade/competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Raramente realiza as tarefas propostas. 
 

 
7-9 

Não revela capacidade / competência no domínio de 
conceitos e procedimentos essenciais dos temas trabalhados. 
Não realiza as tarefas propostas. 

 
1-6 

FONTES / INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO 

Serão selecionadas as fontes de informação de acordo com os domínios específicos de cada 
disciplina e com a especificidade dos alunos ao abrigo da Lein.º116/2019, alteração do Decreto 
Lei n.º54/2018. 
Observação direta; trabalhos práticos; questões de aula; fichas; apresentações orais; 
videoconferências, relatórios; debates. 

Avaliação Formativa 
Aplicação de fontes / instrumentos de informação diversas. 

 

Avaliação Sumativa 
Preferencialmente até dois momentos por período 

 


