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1. INTRODUÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS EM FUNCIONAMENTO 

Ensino Secundário Profissional 

Tendo por referência o Sistema Nacional de Qualificações, os cursos profissionais constituem uma 

modalidade de educação, que confere a equivalência ao 12.º ano de escolaridade e um nível 4 de 

qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e correspondente nível do Quadro Europeu de 

Qualificações. Os cursos profissionais visam, por um lado, o desenvolvimento de um perfil 

profissional associado à respetiva qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações, e por outro, 

permitem o prosseguimento de estudos a nível do ensino superior. 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os 

documentos curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular de base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como nos conhecimentos, aptidões e atitudes 

identificados no perfil profissional associado à respetiva qualificação. 

A avaliação sumativa expressa-se numa escala de 0 a 20 valores e, sempre que se considere 

relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do 

aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar. 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento no quadro da Estratégia Nacional da Educação para 

a Cidadania não é sujeita a avaliação sumativa, sendo transversal a todas as áreas, e registada no 

respetivo certificado, a participação dos alunos nos projetos desenvolvidos.  

- O trabalho em DAC tem por base as Aprendizagens Essenciais, quando aplicável, e os demais 

documentos curriculares, com vista ao desenvolvimento das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como no perfil profissional associado à 

respetiva qualificação. A avaliação desta componente afeta a avaliação das disciplinas que entram 

no seu desenvolvimento, em que se privilegia o trabalho prático e ou experimental e o 

desenvolvimento das capacidades de pesquisa, relação e análise, assim as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos ao nível dos DAC são consideradas na avaliação das respetivas 

disciplinas - módulos ou da FCT (Formação em Contexto de Trabalho). 

- Portaria n.º 235-A/2018 - de 23 de agosto que vem regulamentar a oferta dos cursos profissionais, 

concretizando a execução dos princípios enunciados no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

definindo as regras e procedimentos de operacionalização do currículo. 

- Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2017, de 

26 de janeiro, que vem conferir um nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e 

correspondente nível do Quadro Europeu de Qualificações, que desenvolve o perfil profissional 

associado à respetiva qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações, instrumento de gestão 

estratégica das qualificações de nível não superior. 
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- Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que pretende mobilizar e coordenar os recursos educativos 

existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

- Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que define as regras e procedimentos de 

operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, visando 

proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial e aprendizagens diversificadas, de acordo 

com os seus interesses, com vista ao prosseguimento de estudos e ou à inserção no mercado de 

trabalho. 

O Decreto – Lei n.º 55/2018, de 6 de julho – normas de avaliação (considera a disciplina de EF para 

efeito do cálculo da média do curso). 

A matriz curricular - base consta no anexo VIII ao Decreto – Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

A matriz curricular inscreve a disciplina de EMR, com um número de horas – 81H. anuais, de oferta 

obrigatória e de frequência facultativa. 

- Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de 

janeiro, que regula o Sistema Nacional de Qualificações. 

- Portaria n.º 47/2017, de 1 de fevereiro, que regula o Sistema Nacional de Créditos do Ensino e 

Formação Profissionais; 

- Portaria n.º 256/2005, de 16 de março que agrupa as áreas de educação e formação, de acordo 

com a Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação, 

Despacho n.º 7414/2020, que homologa as aprendizagens essenciais das disciplinas das 

componentes de formação sociocultural e científica dos cursos profissionais. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO OBTÉM -SE MEDIANTE A APLICAÇÃO DA SEGUINTE FÓRMULA: 

CFC = 0,22*FSC + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT + 0,23*PAP 

SENDO: 

 CFC = CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO, ARREDONDADA ÀS UNIDADES; 

 FSC = MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS CLASSIFICAÇÕES FINAIS DE TODAS AS DISCIPLINAS QUE INTEGRAM O PLANO DE 

ESTUDOS NA COMPONENTE DE FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL, ARREDONDADA ÀS DÉCIMAS; 

 FC = MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS CLASSIFICAÇÕES FINAIS DE TODAS AS DISCIPLINAS QUE INTEGRAM O PLANO DE 

ESTUDOS NA COMPONENTE DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA, ARREDONDADA ÀS DÉCIMAS; 

 FT = MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS CLASSIFICAÇÕES FINAIS DE TODAS AS UFCD QUE INTEGRAM O PLANO DE ESTUDOS 

NA COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA, ARREDONDADA ÀS UNIDADES; 

 FCT = CLASSIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO, ARREDONDADA ÀS UNIDADES; 

 PAP = CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL, ARREDONDADA ÀS UNIDADES. 

 

NOTA: A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de apuramento da 

classificação a que se refere o número anterior. 
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2. DIVULGAÇÃO 

 

Os critérios gerais de avaliação serão divulgados na página Web do Agrupamento de Escolas, na página das 

turmas na plataforma Moodle e estarão disponíveis na reprografia da escola sede. 

Os professores darão conhecimento aos alunos dos critérios específicos de avaliação das respetivas 

disciplinas/módulos e anos de escolaridade. 

No caso dos alunos enquadrados no Decreto-Lei nº 54/2018 com medidas adicionais, a divulgação dos critérios 

é efetuada nos termos previstos do referido Dec. º- Lei. 

 

ESTE DOCUMENTO INCLUI AS MATRIZES DA ESTRUTURA DOS CURSOS INSERIDAS NA PLATAFORMA SIGO : 

https://www.sigo.pt/Login.jsp 

 

Nota A : a disciplina de EMR é de oferta obrigatória e de funcionamento facultativo; o seu número de 

horas/tempos acresce ao número total de horas do curso;  

Nota B: a componente de cidadania e desenvolvimento é transversal ao curso e integra uma  % de 

horas/tempos das disciplinas que a integram até ao limite de 100h; 

Nota C: os DAC  são avaliados tendo em conta os projetos desenvolvidos pelos alunos e são 

inscritos no respetivo certificado, quando apresentem relevância. 

(estas notas informativas são aplicadas a todos os cursos) 

https://www.sigo.pt/Login.jsp
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3. CURSOS PROFISSIONAIS EM FUNCIONAMENTO 

3.1MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL_ 1º_2_3º ANOS - CICLO DE 

FORMAÇÃO 2019_2022 – SIGO_ 9094351 – CONCLUÍDO EM 2022 

DISCIPLINAS HORAS 

PORTUGUÊS  320 

L. ESTRANGEIRA (INGLÊS) 220 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

T.I.C. 100 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

MATEMÁTICA 100 

PSICOLOGIA 200 

SOCIOLOGIA 200 

ÁREA DE EXPRESSÕES 400 

C.E INTERVENÇÃO SOCIAL 300 

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 220 

PSICOPATOLOGIA GERAL 180 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 600 

TOTAL 3200 

 

3.2 MATRIZ- CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL_ 1º_2_3º ANOS - CICLO DE 

FORMAÇÃO 2020_2023 – SIGO_ 9376970 

DISCIPLINAS HORAS 

PORTUGUÊS  320 

L. ESTRANGEIRA (INGLÊS) 220 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

T.I.C. 100 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

MATEMÁTICA 100 

PSICOLOGIA 200 

SOCIOLOGIA 200 

ÁREA TEC. I 375 

ÁREA TEC. II 300 

ÁREA TEC. III 350 

ÁREA TEC. IV 200 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 600 

TOTAL 3325 
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 3.3. MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO 

3.3.1 MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO 1º_2º_3º ANOS – CICLO DE FORMAÇÃO 2018-

2021_SIGO_8848192 - CONCLUÍDO EM 2021 

DISCIPLINAS TOTAL DE HORAS 

PORTUGUÊS 320 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

INGLÊS 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

TÉC. INFORMAÇÃO E COMU. 100 

MATEMÀTICA  200 

ESTUDO DO MOVIMENTO 200 

PSICOLOGIA 100 

ÁREA TÉCNICA I 250 

ÁREA TÉCNICA II 425 

ÁREA TÉCNICA III 325 

ÁREA TÉCNICA IV 200 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 600 

TOTAL 3300 

 
3.3.2 MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO _ 1º_2º_3º ANOS- CICLO DE FORMAÇÃO 2019-
2022_SIGO_9094315; CONCLUÍDO EM 2022 

DISCIPLINAS TOTAL DE HORAS 

PORTUGUÊS 320 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

INGLÊS 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

TÉC. INFORMAÇÃO E COMU. 100 

MATEMÀTICA  200 

PSICOLOGIA 100 

ESTUDO DO MOVIMENTO 200 

ÁREA TÉCNICA I 250 

ÁREA TÉCNICA II* 1.º ANO – DESDOBRAMENTO 100H; (400H+100) 500 

ÁREA TÉCNICA III 325 

ÁREA TÉCNICA IV 225 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 600 

TOTAL 3400 
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3.3.3 MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO _ 1º_2º_3º ANOS - CICLO DE FORMAÇÃO 2020-
2023_ SIGO _9376955; CICLO DE FORMAÇÃO 2021-2024_ SIGO _9625837; CICLO DE FORMAÇÃO 2022-
2025_ SIGO _9954254 

DISCIPLINAS TOTAL DE HORAS 

PORTUGUÊS 320 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

INGLÊS 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

TÉC. INFORMAÇÃO E COMU. 100 

MATEMÀTICA  200 

PSICOLOGIA 100 

ESTUDO DO MOVIMENTO 200 

ÁREA TÉCNICA I 250 

ÁREA TÉCNICA II - DESDOBRAMENTO DA ÁREA TÉCNICA II DE 100 H NO 1. ANO E 100 H 

NO 3.º ANO (400H +200) = 600H  
600 

ÁREA TÉCNICA III 325 

ÁREA TÉCNICA IV 225 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 600 

TOTAL 3500 

  

3.3.4 MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1º 

_2º_3º ANOS - CICLO DE FORMAÇÃO 2020_2023_SIGO _9376965_CICLO DE FORMAÇÃO 2021_2024_SIGO 

_9625535_ CICLO DE FORMAÇÃO 2022_2025_SIGO _9954720 
 

DISCIPLINAS Nº HORAS 

PORTUGUÊS 320 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

TIC 100 

MATEMÁTICA 300 

FÍSICA E QUÍMICA 200 

SISTEMAS OPERATIVOS (DESDOBRAMENTO-1.º,2.º -124) 248 

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (DESDOBRAMENTO-1.º,2.º-133) 266 

REDES DE COMUNICAÇÃO (DESDOBRAMENTO-1.º,2.º, 3º-232) 464 

PROG.E SIST. DE INFORNFORMAÇÃO (DESDOBRAMENTO-1.º,2.º, 3º-611) 1222 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
(300H 2.º ANO + 300H 3.ºANO) 

600 

 
TOTAL 

 
4300 
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3.3.5 MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE COMÉRCIO – 1º_2º_3º ANOS – CICLO DE FORMAÇÃO 2019- 
2022_SIGO_9094346 – CONCLUÍDO 2022 
 

DISCIPLINAS Nº HORAS 

PORTUGUÊS 320 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL/INGLÊS) 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

TIC 100 

MATEMÁTICA 300 

ECONOMIA 200 

COMERCIALIZAR E VENDER 450 

ORGANIZAR E GERIR A EMPRESA 340 

COMUNICAR NO PONTO DE VENDA 220 

COMUNICAR EM ESPANHOL 90 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 600 

TOTAL 3200 

 

3.3.6 MATRIZ - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE – 1º_2º_3º ANOS – CICLO DE FORMAÇÃO 

2022- 2025_SIGO_9954749  
 

DISCIPLINAS Nº HORAS 

PORTUGUÊS 320 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO 220 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL/INGLÊS) 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 140 

TIC 100 

MATEMÁTICA 200 

FÍSICO-QUÍMICA 150 

BIOLOGIA 150 

AT I 350 

AT II 200 

AT III 175 

AT IV 400 

FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 600 

TOTAL 3225 

 
 

4. TABELA DE NOTAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL 
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Os instrumentos de avaliação serão, preferencialmente, objeto de informação quantitativa. No entanto, quando 

a classificação for quantitativa e/ou qualitativa deverá ser uniformizada aplicando a seguinte escala: 

 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 

(18 A 20 VALORES) 

4 

(14 A 17 VALORES) 

      3 

(10 A 13 VALORES) 

     2 

(8 A 9 VALORES) 

  1 

(0 A 7 VALORES) 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE FRACO 

 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Na generalidade das disciplinas dos cursos profissionais são aplicados os seguintes critérios: 

DOMÍNIO COGNITIVO – 80% 

Conhecimentos e competências específicos da disciplina (testes escritos, trabalhos de grupo, fichas de 

trabalho, análise de filmes e documentários, intervenções orais) 

 TESTES E/OU TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO – 50% 

 TRABALHOS INDIVIDUAIS – 15% 

 ORALIDADE – 15% 

TESTES E/OU TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 

 Adequação das respostas às questões colocadas; 

 Domínio e correta aplicação dos conhecimentos; 

 Clareza e rigor na linguagem utilizada 

ORALIDADE – 15% 

QUALIDADE DAS INTERVENÇÕES  

 Responde corretamente a questões colocadas 

 Identifica/explicita conceitos, problemas, teses e argumentos 

 Fundamenta os seus pontos de vista 

 Faz observações originais e pertinentes 

 Utiliza um vocabulário adequado 

 Expressa-se de modo fluente, claro e coerente 

RESPEITO PELOS PRINCÍPIOS ÉTICOS DA COMUNICAÇÃO 

 Fala na sua vez 

 Fala com seriedade sobre os temas discutidos 

 Critica os argumentos e não as pessoas 

 Aceita que discordem da sua opinião 
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TRABALHOS INDIVIDUAIS/TRABALHOS DE GRUPO – 15% 

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 Adequação do trabalho à tarefa proposta 

 Rigor científico 

 Apropriação pessoal da informação tratada 

QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO 

 Cumprimento dos aspetos formais 

 Preocupação com aspetos estéticos 

 Correção e clareza da linguagem utilizada 

6.   ATITUDES E COMPORTAMENTOS - 20% 

 
Pontualidade, assiduidade, cumprimento das tarefas, autonomia, responsabilidade, empenho na realização das 

atividades, respeito pelo outro, solidariedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ATITUDES 

 

- REVELAR RESPONSABILIDADE. 

 

- MANIFESTAR INTERESSE E 

EMPENHO. 

 

- DESENVOLVER AUTONOMIA. 

 

- OBSERVAR COMPORTAMENTO 

ADEQUADO. 

 

- INCREMENTAR RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL. 

  

 

PROMOVER ESTRATÉGIAS QUE ENVOLVAM: 

 

- OBSERVAÇÃO DE REGRAS DE ASSIDUIDADE E 

PONTUALIDADE;  

- CONSCIENCIALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE O ALUNO SE 

FAZER ACOMPANHAR PELO MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS 

APRENDIZAGENS NA AULA. 

- EXECUÇÃO DAS TAREFAS PROPOSTAS. 

- PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PROPOSTAS.  

- REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CASA COMO 

CONSOLIDAÇÃO DE SABERES. 

- INCREMENTO DE MÉTODOS DE TRABALHO E DE ESTUDO 

EFICAZES. 

- RESPEITO PELOS PROFESSORES E OS COLEGAS. 

- CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE CONDUTA NA SALA DE AULA. 

- REVELAR ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO. 

- REFLEXÃO CRÍTICA DO TRABALHO REALIZADO COM UMA 

CORRETA AUTOAVALIAÇÃO. 
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7. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS - ÁREA SOCIOCULTURAL E ESPECÍFICA  

  7.1 DISCIPLINAS  ÁREA SOCIOCULTURAL 

7.1.1 PORTUGUÊS 

 
 

PERFIL DO ALUNO  

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS/CONTEÚDOS DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

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) 

 
Oralidade 

1. Compreensão 
 
- Interpretar o(s) discursos(s) do género. 

- Apreciar a validade dos argumentos 

aduzidos pelos participantes de um debate. 

- Identificar marcas reveladoras das 

diferentes intenções comunicativas. 

 

2. Expressão 
 
- Planificar o texto oral elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 

exemplos. 

 

- Participar construtivamente em debates em 

que se explicite e justifique pontos de vista e 

opiniões, se considerem pontos de vista 

contrários e se reformulem posições. 

 

- Produzir textos de opinião com propriedade  

- vocabular e com diversificação de estruturas 
sintáticas. 

 

Promover estratégias que envolvam:  
 

- Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais 
para observação de regularidades associadas a géneros 
textuais;  
 
- Identificação de informação explícita e dedução de 
informação implícita a partir de pistas textuais;  
 
- Seleção e registo de informação relevante para um 
determinado objetivo;  
 
- Avaliação de discursos tendo em conta a adequação à 
situação de comunicação;  
 
- Produção de discursos preparados para apresentação a 
público restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com 
diferentes finalidades:  
 
- Fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de discursos 
para, por exemplo, recomendar um livro aos colegas;  
 
- Expor trabalhos relacionados com temas disciplinares e 
interdisciplinares, realizados individualmente ou em grupo;  
 
- Compreensão e expressão oral baseadas em textos 
interdisciplinares, que incluam, entre outros aspetos, o 
recurso a mapas de ideias, esquemas, listas de palavras;  

 

 

 

 

 

 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testes/Fich
as de 

avaliação 
 

Questões de 
aula 

Relatórios 

Trabalhos de 
investigação 

 

Trabalhos de 
projeto 

Trabalho 
Grupo/pares 

 

Portefólios 

Guiões 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR LÍNGUAS DISCIPLINA PORTUGUÊS 

MODALIDADE DE ENSINO  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO

 
CURSOS PROFISSIONAIS 


 ANO 1º, 2º E 3º TODOS OS MÓDULOS (1 A 9_320H)  
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- Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 

produzidos por si próprio através da discussão 

de diferentes pontos de vista. 

 
 
- Aquisição de saberes relacionados com a organização do 
texto própria do género a que pertence;  
 
- Compreensão escrita em interdisciplinaridade com outras 
disciplinas, designadamente no que diz respeito ao trabalho 
sobre diferentes géneros textuais.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Registos de 
observação 

direta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONHECEDOR/ SABEDOR/ CULTO/ 
INFORMADO  
(A, B, G, I, J)  
 
SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR  
(A, B, C, I, J)  
 
LEITOR  
(A, B, C, D, F, H, I)  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Leitura  

 

- Ler, em suportes variados, textos de 
diferentes graus de complexidade 
argumentativa dos géneros apreciação crítica 
e artigo de opinião. 

 
- Realizar leitura crítica e autónoma. 
 

- Interpretar o texto, com especificação do 
sentido global e da intencionalidade 
comunicativa. 

 

- Analisar a organização interna e externa do 
texto. 

 
- Clarificar tema(s), subtemas, ideias 

principais, pontos de vista. 
 
- Compreender a utilização de recursos 

expressivos para a construção de sentido do 
texto. 

 
- Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 
informação. 

 

- Exprimir, com fundamentação, pontos de 
vista suscitados por leituras diversas. 

 

 

Promover estratégias que envolvam:  
 

- Manipulação de unidades de sentido através de atividades 
que impliquem 
  
- Sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de texto 
relevantes para a construção do sentido;  
 
- O estabelecer relações entre as diversas unidades de 
sentido;  
 
- Realização de diferentes modos de ler e diferentes tipos de 
leitura;  
 
- Compreensão e interpretação de textos através de 
atividades que impliquem  
 
- Mobilizar experiências e saberes como ativação de 
conhecimento prévio;  
 
- Colocar questões a partir de elementos paratextuais e 
textuais (verbais e não verbais);  
 
- Sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da 
informação textual;  
 
- Inferir informação a partir do texto;  
 
- Avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta a 
intencionalidade do autor e a situação de comunicação;  
 
- Estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a 
realidade vivida pelo aluno;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
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- Expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no 
processo de compreensão do texto;  
 
- Elaboração de pequenos projetos de estudo e de 
pesquisa, sobre temas disciplinares e interdisciplinares, que 
incluam, entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias, 
esquemas, listas de palavras;  
 
- Aquisição de saberes relacionados com a organização do 
texto própria do género a que pertence;  
 
- Compreensão escrita em interdisciplinaridade com outras 
disciplinas, designadamente no que diz respeito ao trabalho 
sobre diferentes géneros textuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONHECEDOR/ SABEDOR/ CULTO/ 
INFORMADO  
(A, B, G, I, J)  
 
INDAGADOR/ INVESTIGADOR  
 
(C, D, F, H, I)  
 
CRIATIVO  
(A, C, D, J)  
 
RESPONSÁVEL/ AUTÓNOMO  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
COMUNICADOR  
(A, B, D, E, H)  
 
LEITOR  
(A, B, C, D, F, H, I)  
 
CRÍTICO/ANALÍTICO  
(A, B, C, D, G)  

 

 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

- Contextualizar textos literários portugueses 
do século XX em função de grandes marcos 
históricos e culturais. 

 
- Interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes autores e géneros, produzidas no 
século XX. 

 
Promover estratégias que envolvam:  
 
- Consolidação de conhecimento e saberes relacionados 

com a leitura de textos de diferentes géneros e modos 
literários; 
  

- Compreensão dos textos literários com base num percurso 
de leitura que implique  
 

- Imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de elementos 
do paratexto e da mobilização de experiências e vivências; 

 

- Fazer antecipações do desenvolvimento do tema, do 
enredo, das circunstâncias, entre outros aspetos;  
 

- Mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo 
para interpretar expressões e segmentos textuais;  
 

- Analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e os 
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto;  
 

- Justificar, de modo fundamentado, as interpretações;  
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CUIDADOR DE SI E DO OUTRO  
(B, E, F, G)  

- Mobilizar para a interpretação textual os 
conhecimentos adquiridos sobre os elementos 
constitutivos do texto poético e do texto 
narrativo. 

 
- Analisar o valor de recursos expressivos para 

a construção do sentido do texto, 
designadamente: adjetivação, gradação, 
metonímia, sinestesia. 

 
- Reconhecer valores culturais, éticos e 

estéticos manifestados nos textos. 
 
- Comparar textos de diferentes épocas em 

função dos temas, ideias, valores e marcos 
históricos e culturais. 
 

- Debater, de forma fundamentada e 
sustentada, oralmente ou por escrito, pontos 
de vista fundamentados, suscitados pela 
leitura de textos e autores diferentes. 

 

- Desenvolver um projeto de leitura que revele 
pensamento crítico e criativo, a apresentar 
publicamente em suportes variados. 

-  

 

 

- Valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através 
de atividades que impliquem, entre outras possibilidades,  

 
- Apresentar e defender perante o professor e a turma um 

projeto de leitura (indicando, por exemplo, os seus objetivos 
pessoais como leitor para um determinado intervalo de 
tempo);  
 

- Selecionar os livros a ler em função do seu projeto de leitura;  
 

- Desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que inclua 
auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de consecução 
dos objetivos definidos inicialmente;  
 

- Apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras 
turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de leitor, 
que pode incluir dramatização, recitação, leitura expressiva, 
reconto de histórias, recriação, expressão de reações 
subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a leitura de 
livros;  
 

- Exploração de temas interdisciplinares suscitados pelas 
obras literárias em estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONHECEDOR/ SABEDOR/ CULTO/ 
INFORMADO  
(A, B, G, I, J)  
 
INDAGADOR/ INVESTIGADOR  
(C, D, F, H, I)  
 
SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR  
(A, B, C, I, J)  
 
CRIATIVO  
(A, C, D, J)  
 
 
 

 

ESCRITA 

- Escrever textos de opinião, apreciações 
críticas, exposições sobre um tema. 
 

- Planificar os textos a escrever, após 
pesquisa e seleção de informação 
relevante. 
 

- Redigir com desenvoltura, consistência, 
adequação e correção os textos 
planificados. 
 

- Utilizar os mecanismos de revisão, de 
avaliação e de correção para aperfeiçoar o 
texto escrito antes da apresentação da 
versão final. 

 
Promover estratégias que envolvam: 

 
- Aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades 

de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com 
os diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta a 
finalidade, o destinatário e a situação de produção;  
 

- Manipulação de textos fazendo variar a extensão de frases 
ou segmentos textuais, modificando o ponto de vista, por 
exemplo;  
 

- Planificação, textualização, revisão, aperfeiçoamento e 
correção, edição e apresentação do texto final para 
divulgação;  

 

 
 
 
 
 
 
 

15% 
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COMUNICADOR  
(A, B, D, E, H)  
 
RESPONSÁVEL/ AUTÓNOMO  
(C, D, E, F, G, I, J)  

 
- Respeitar princípios do trabalho intelectual 

como referenciação bibliográfica de acordo 
com normas específicas. 

 
- Apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por 

colegas justificando o juízo de valor sustentado;  
 

- Expressão escrita sobre temas interdisciplinares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registos de 
autoavaliação e 

de        
heteroavaliação 

 

 
 

QUESTIONADOR  
(A, F, G, I, J)  
 
CONHECEDOR/ SABEDOR/ CULTO/ 
INFORMADO  
(A, B, G, I, J)  
 
SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR  
(A, B, C, I, J)  

 
GRAMÁTICA  

 

- Explicitar aspetos essenciais da lexicologia 
do português (processos irregulares de 
formação de palavras). 

 

- Realizar análise sintática com explicitação 
de funções sintáticas internas à frase, ao 
grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo 
adjetival e ao grupo adverbial. 

 
- Sistematizar conhecimento gramatical 

relacionado com a articulação entre 
constituintes, orações e frases. 

 
- Distinguir frases com diferentes valores 

aspetuais (valor perfetivo, valor imperfetivo, 
situação genérica, situação habitual e 
situação iterativa). 

 
- Demonstrar, em textos, os mecanismos 

anafóricos que garantem as cadeias 
referenciais. 

 
- Avaliar um texto com base nas 

propriedades que o configuram (processos 
de coerência e coesão). 

 

- Utilizar intencionalmente modalidades de 
reprodução do discurso. 

 

 
PROMOVER ESTRATÉGIAS QUE ENVOLVAM:  

 
- Análise de construções frásicas e textuais em que seja 

possível:  

- Questionar, exercitar, modificar, fazer variar e registar 

alterações;  

- Explicitar procedimentos;  

- Sistematizar regras;  

- Consolidação do conhecimento de processos de formação de 

palavras distinguindo o regular do irregular;  

- Análise gramatical de orações e frases que torne possível  

-  sistematizar o conhecimento articulado sobre constituintes 

da frase e respetivas funções sintáticas;  

- Explicitar funções sintáticas internas à frase, na frase simples 

e na frase complexa;  

- Classificar orações;  

- Explicitação de valores aspetuais expressos pelo sistema 

verbal nos textos orais e escritos;  

- Distinção entre situações estativas e eventos;  

- Exercitação e análise, no modo oral e escrito, de processos 

discursivos e textuais que tornem possível explicitar meios 

para dar coesão e coerência a um texto;  

- Explicitar modos de reprodução do discurso;  

- Explicitar diferentes formas de expressão do aspeto;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
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CUIDADOR DE SI E DO OUTRO  
(B, E, F, G) 

 
Atitudes 

 

- Revelar responsabilidade. 
 

- Manifestar interesse e empenho. 
 

- Desenvolver autonomia. 
 

- Observar comportamento adequado. 
 

- Incrementar relacionamento interpessoal. 

  
Promover estratégias que envolvam:  

 

- Observação de regras de assiduidade e pontualidade;  
 

- Consciencialização da importância de o aluno se fazer 
acompanhar pelo material necessário para aa 
aprendizagens na aula. 
 

- Execução das tarefas propostas. 
 

- Participação nas atividades propostas.  
 

- Realização dos trabalhos de casa como consolidação de 
saberes. 
 

-  Incremento de métodos de trabalho e de estudo eficazes. 
 

- Respeito pelos professores e os colegas. 
 

- Cumprimento das regras de conduta na sala de aula. 

- Revelar espírito de cooperação. 
 

- Reflexão crítica do trabalho realizado com uma correta 
autoavaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
          (170586)   

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 20  
 

 

  

 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS (INCLUÍDAS EM TODOS OS DOMÍNIOS) 

 

 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 
NÍVEIS 

 
DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

J

J 

 
 
 
 
 
 
 

ORALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEITURA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desempenho muito bom relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para os domínios propostos. 
 
Adequar autonomamente os processos de 
escuta, de registo e de tratamento da 
informação a finalidades diversas.  
 
Compreender textos orais de complexidade 
crescente e de diferentes géneros, 
identificando modos específicos de 
organização da informação, apreciando a 
intenção e a eficácia comunicativas e 
posicionando-se criticamente.  
 
Assumir-se como animador de situações de 
interação oral, tendo em vista a partilha e o 
aprofundamento do conhecimento.  
 
Produzir textos orais adequados a 
diferentes finalidades e situações de 
comunicação, manifestando segurança e 
domínio dos mecanismos de organização e 
coesão do discurso. 
  
Ler, com fluência, uma ampla variedade de 
textos extensos e complexos, adequando 
as estratégias de leitura aos propósitos 
visados  
 
 

 
N
 Í 
V
E
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A 
L 
A 
R 
* 

  
Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para os domínios propostos. 
 
- Adequar satisfatoriamente os processos de 

escuta, de registo e de tratamento da 

informação a finalidades diversas.  
 

- Compreender, de forma imprecisa, textos 

orais de complexidade crescente e de 

diferentes géneros, identificando, com 

dificuldade, modos específicos de 

organização da informação ou apenas 

satisfatoriamente apreciando a intenção e a 

eficácia comunicativas ou posicionando-se 

criticamente.  

 

- Assumir-se com dificuldade como animador 

de situações de interação oral, tendo em 

vista a partilha e o aprofundamento do 

conhecimento  

 

- Produzir satisfatoriamente textos orais a 

diferentes finalidades e situações de 

comunicação, manifestando pouca 

segurança e dificuldades no domínio dos 

mecanismos de organização e coesão do 

discurso. 

 
N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 
N 
T 
E
R 
C
A 
L
A 
R 

* 

 
Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
os domínios propostos. 

 
Adequar vagamente os processos de escuta, de registo 
e de tratamento da informação a finalidades diversas  
 
Compreender com muita dificuldade textos orais de 
complexidade crescente e de diferentes géneros, não 
identificando modos específicos de organização da 
informação, nem apreciando a intenção e a eficácia 
comunicativas, nem se posicionando criticamente.  
 
 Não se assumir como animador de situações de 
interação oral, pelo que não partilha nem aprofunda o 
conhecimento  
 
 Produzir textos orais inadequados a diferentes 
finalidades e situações de comunicação, não 
manifestando segurança e domínio dos mecanismos de 
organização e coesão do discurso. 

 
Ler, com dificuldade, uma ampla variedade de textos 
extensos e complexos, adequando as estratégias de 
leitura aos propósitos visados.  
 
 Interpretar de modo impreciso os textos lidos, não 
fazendo inferências adequadas, nem analisando 
criticamente o seu conteúdo, nem tomando consciência 
da forma como estão organizados.  
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCRITA  

 
 
 
 
 

 
GRAMÁTICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- Interpretar em profundidade os textos 

lidos, fazendo inferências complexas, 

analisando criticamente o seu conteúdo e 

tomando consciência da forma como 

estão organizados  

 
- Apreciar textos de diferentes géneros, 

literários e não literários, interpretando 

processos e efeitos de construção de 

significado (linguísticos e retóricos) e 

refletindo sobre as relações que as obras 

estabelecem com os contextos sociais, 

históricos e culturais em que foram 

produzidos 

 
- Desenvolver um projeto de leitura 

pessoal, estabelecendo relações entre a 

experiência pessoal e obras/textos de 

diferentes épocas e culturas; relações 

intertextuais; relações com outras 

manifestações artísticas  

-  Recorrer, com autonomia e segurança, a 

processos de seleção, registo, tratamento 

e difusão da informação, analisando 

criticamente a informação pesquisada e 

mobilizando-a de acordo com os 

princípios éticos do trabalho intelectual. 

 
- Interpretar com pertinência textos de 

diferentes géneros e graus de 

complexidade. 

- Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado (diferentes partes e 

subpartes). Ler para apreciar criticamente 

textos variados.  

 

- Ler, com pouca fluência, uma ampla 

variedade de textos extensos e complexos, 

adequando as estratégias de leitura aos 

propósitos visados.  

 
- Interpretar satisfatoriamente os textos lidos, 

fazendo algumas inferências complexas, 

analisando de modo vago o seu conteúdo, 

sem uma consciência clara da forma como 

estão organizados.  

 
- Apreciar com alguma dificuldade textos de 

diferentes géneros, literários e não literários, 

interpretando de modo impreciso processos 

e efeitos de construção de significado 

(linguísticos e retóricos) e refletindo com 

dificuldade sobre as relações que as obras 

estabelecem com os contextos sociais, 

históricos e culturais em que foram 

produzidos. 
 

- Desenvolver com pouca clareza um projeto 

de leitura pessoal, estabelecendo de modo 

impreciso diferentes tipos de relações: 

relações entre a experiência pessoal e 

obras/textos de diferentes épocas e culturas; 

relações intertextuais; relações com outras 

manifestações artísticas.  

 
-  Recorrer, com pouca autonomia, a 

processos de seleção, registo, tratamento e 

difusão da informação, analisando 

criticamente a informação pesquisada.  

 

- Interpretar de modo impreciso textos de 

diferentes géneros e graus de 

complexidade.  

 
Apreciar com muita dificuldade textos de diferentes 
géneros, literários e não literários, não interpretando 
processos e efeitos de construção de significado 
(linguísticos e retóricos e refletindo vagamente sobre as 
relações que as obras estabelecem com os contextos 
sociais, históricos e culturais em que foram produzidos. 
 
Desenvolver de forma muito imprecisa um projeto de 
leitura pessoal, nem estabelecendo relações entre a 
experiência pessoal e obras/textos de diferentes épocas 
e culturas; relações intertextuais; relações com outras 
manifestações artísticas.  

 
Não se empenhar nem recorrer a processos de seleção, 
registo, tratamento e difusão da informação. 

 
Interpretar de modo vago textos de diferentes géneros e 
graus de complexidade. 
 
Não distinguir a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes e subpartes). Ler para apreciar 
criticamente textos variados.  
 
Posicionar-se vagamente enquanto leitor de 
obras/textos literários pertencentes a diferentes 
modos/géneros, não tenho pouca consciência do modo 
como os temas, as experiências e os valores são 
representados. 
 
Desenvolver de modo vago um projeto de leitura 
pessoal, não estabelecendo diferentes tipos de relações: 
relações entre a experiência pessoal e obras/textos de 
diferentes épocas e culturas; relações intertextuais; 
relações com outras manifestações artísticas.  
 
 Recorrer, de modo inadequado e vago, a processos de 
seleção, registo, tratamento da informação, sem analisar 
criticamente a informação pesquisada, nem a mobilizar 
de acordo com os princípios éticos do trabalho 
intelectual. 
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- Posicionar-se enquanto leitor de 

obras/textos literários pertencentes a 

diferentes modos/géneros, tomando 

consciência do modo como os temas, as 

experiências e os valores são 

representados. 

 
- Desenvolver um projeto de leitura 

pessoal, estabelecendo diferentes tipos 

de relações: relações entre a experiência 

pessoal e obras/textos de diferentes 

épocas e culturas; relações intertextuais; 

relações com outras manifestações 

artísticas.  

 
-  Recorrer, com autonomia e segurança, a 

processos de seleção, registo, tratamento 

da informação, analisando criticamente a 

informação pesquisada e mobilizando-a 

de acordo com os princípios éticos do 

trabalho intelectual. 

 
- Escrever, com fluência, correção, 

formalidade e adequação comunicativa, 

textos de géneros distintos, manifestando 

consciência das suas características 

específicas e domínio dos mecanismos 

de organização e coesão do discurso.  

 

- Utilizar, com intencionalidade, efeitos 

estéticos da linguagem, adotando uma 

voz pessoal.  

 
- Mobilizar, adequada e criteriosamente, 

informação pesquisada em fontes 

diversificadas, respeitando os princípios 

éticos do trabalho intelectual. 

- Reconhecer com alguma dificuldade a 

forma como o texto está estruturado 

(diferentes partes e subpartes).  

- Posicionar-se com pouca coerência 

enquanto leitor de obras/textos literários 

pertencentes a diferentes modos/géneros, 

tomando alguma consciência do modo 

como os temas, as experiências e os 

valores são representados. 

- Desenvolver de forma imprecisa um projeto 

de leitura pessoal, estabelecendo com 

dificuldade diferentes tipos de relações: 

relações entre a experiência pessoal e 

obras/textos de diferentes épocas e 

culturas; relações intertextuais; relações 

com outras manifestações artísticas.  

-  Recorrer, de modo pouco adequado, a 

processos de seleção, registo, tratamento 

da informação, sem analisar criticamente a 

informação pesquisada, nem mobilizando 

com pertinência os princípios éticos do 

trabalho intelectual. 

- Escrever, com pouca fluência, correção, 

formalidade e adequação comunicativa, 

textos de géneros distintos, manifestando 

pouca consciência das suas características 

específicas e o domínio pouco seguro dos 

mecanismos de organização e coesão do 

discurso. 

-  Utilizar, satisfatoriamente, efeitos estéticos 

da linguagem, adotando com dificuldade 

uma voz pessoal.  

- Mobilizar, satisfatoriamente, informação 

pesquisada em fontes pouco diversificadas, 

respeitando vagamente os princípios éticos 

do trabalho intelectual.  

 
 
Escrever, de modo impreciso e incorreto, sem fluência, 
correção, formalidade e adequação comunicativa, textos 
de géneros distintos, manifestando pouca consciência 
das suas características específicas e desconhecimento 
dos mecanismos de organização e coesão do discurso.  

 
Não utilizar efeitos estéticos da linguagem, nem adotar 
uma voz pessoal  

 
Não mobilizar com pertinência informação, nem 
pesquisar em fontes seguras, nem ainda respeitar  os 
princípios éticos do trabalho intelectual. 

 
Recorrer, de modo vago, a formas e estruturas 
linguísticas sem concretizar intencionalidades 
comunicativas várias. 

 
Mobilizar um conhecimento metalinguístico vago e 
muito impreciso dos aspetos da estrutura e do 
funcionamento da língua considerados essenciais.  
 
Consultar, de forma muito vaga e imprecisa, diferentes 
recursos gramaticais em suporte de papel ou digital.   

 
Respeitar e valorizar de modo muito vago as diferentes 
variedades do português, não reconhecendo o 
português padrão como a norma, nem usando um 
registo de língua adequado a diferentes contextos 
 

Não adequar comportamentos aos diferentes contextos 
(cooperação, partilha, colaboração).  
Trabalhar, de modo vago e desadequado, sem espírito 
colaborativo.  
 
Ouvir, interagir, negociar e aceitar, com muita dificuldade, 
de modo vago e desadequado, diferentes pontos de vista. 
 
Identificar, de forma muito vaga e pouco empenhada, a 
necessidade de adquirir novas competências.  
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ATITUDES 

 
 
 
 

 
- Recorrer, autonomamente e com 

segurança, a formas e estruturas 

linguísticas adequadas à concretização 

de intencionalidades comunicativas 

várias. 

 
- Mobilizar um saber metalinguístico 

explícito quanto aos aspetos da estrutura 

e do funcionamento da língua 

considerados essenciais.  

 
- Consultar, de forma autónoma e 

intencional, diferentes recursos 

gramaticais em suporte de papel ou 

digital.   

 
- Respeitar e valorizar as diferentes 

variedades do português, reconhecendo 

o português padrão como a norma e 

usando, com segurança, um registo de 

língua adequado a diferentes contextos 

 

- Adequar comportamentos aos diferentes 

contextos (cooperação, partilha, 

colaboração). 

 
- Trabalhar com espírito colaborativo.  

 
- Ouvir, interagir, negociar e aceitar 

diferentes pontos de vista.  

 

- Identificar a necessidade de adquirir 

novas competências.   

 
- Cumprir as regras de conduta 

estabelecidas no Regulamento Interno. 

- Recorrer, em registo impreciso, a formas e 

estruturas linguísticas pouco adequadas à 

concretização de intencionalidades 

comunicativas várias. 

- Mobilizar um conhecimento metalinguístico 

pouco seguro dos aspetos da estrutura e 

do funcionamento da língua considerados 

essenciais.  

- Consultar, de forma pouca autónoma, 

diferentes recursos gramaticais em suporte 

de papel ou digital. 

- Respeitar e valorizar com pouca 

consciência   as diferentes variedades do 

português, reconhecendo de modo 

impreciso o português padrão como a 

norma e usando, por vezes, um registo de 

língua adequado a diferentes contextos. 

- Adequar, de modo impreciso, 

comportamentos aos diferentes contextos 

(cooperação, partilha, colaboração).  

- Trabalhar, de modo pouco empenhado, 

com espírito pouco colaborativo.  

- Ouvir, interagir, negociar e aceitar, com 

dificuldade, diferentes pontos de vista.   

- Identificar, de forma pouco deliberada e 

pouco consciente, a necessidade de 

adquirir novas competências. 

- Cumprir satisfatoriamente as regras de 

conduta estabelecidas no Regulamento 

Interno. 

 
Não cumprir, nem reconhecer as regras de conduta 
estabelecidas no Regulamento Interno. 
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7.1.2 INGLÊS 
 

Departamento Curricular Línguas  Disciplina Inglês 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
  1º  TOTAL  MOD 1, 2,3 85H 

 
 

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS/CO

NTEÚDOS 
DESCRITORES DE 

DESEMPENHO 
PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

ORALIDADE 

 

CRIATIVO 

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

 

 

INDAGADOR/ INVESTIGADOR 

(C, D, F, H, I) 

 

 

COMUNICADOR 

(A, B, D, E, H) 

 

 

CRÍTICO|ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZADOR|ORGANIZADOR 

(A, B, C, I, J) 

 

         COMPREENSÃO ORAL 

 

EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

 

 

 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

 

 

 

 

O MUNDO TECNOLÓGICO 

 

- Compreender e identificar as ideias principais em discursos, em diversos 

suportes, relacionados com a identificação e caracterização pessoal, as 

motivações pessoais e os percursos profissionais (entrevistas, reportagens 

sobre profissões e carreiras profissionais, entre outros). 

- Compreender as ideias principais identificando informações específicas em 

discursos, em diversos suportes, relacionados com programas de apoio à 

mobilidade de jovens na União Europeia, com programas de intercâmbio 

educacional e cultural, entre outros;  

- Compreender discursos orais em diferentes formatos (diálogos, descrições, 

narrativas, reportagens, curta-metragens, entre outros). 

- Compreender e identificar as ideias principais em discursos, em diversos 

suportes, relacionados com a inovação tecnológica e a forma como as 

pessoas se relacionam e organizam em sociedade;  

- Inferir o sentido da mensagem do discurso oral em diferentes formatos 

(entrevistas, relatos de viagens, filmes, documentários, tutoriais sobre 

escrita criativa, entre outros). 

 

 

 

 

 

10% 

Testes/Fichas 
de avaliação 

 
Questões de aula 

 
Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de 
projeto 

Trabalho 
Grupo/pares 

 
Registos de 
observação 

direta 
 
 

Registos de 
autoavaliação e de        

heteroavaliação 

 

 

 

 

 

 

INTERAÇÃO ORAL 

 EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

 

 

 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

 

 

 

- Interagir em situações bem estruturadas pedindo e dando informação de 

caráter pessoal, sobre atividades quotidianas e profissionais, solicitando 

clarificação e/ou repetição e adequando o nível de língua ao interlocutor. 

- Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; Usar formas 

alternativas de expressão e compreensão; Interagir com eficácia 

progressiva, participando em conversas sobre a temática em estudo. 

- Interagir com eficácia progressiva, participando em conversas sobre a 

temática em estudo;  

 

 

 

10% 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
          (170586)   

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 25  
 

 

  

 

QUESTIONADOR 

(A, B, E, I, J) 

 

 

 

CONHECEDOR|SABEDOR|CULTO| 

INFORMADO 

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

 

O MUNDO TECNOLÓGICO - Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição, comparando 

factos e ideias; usar formas alternativas de expressão e compreensão. 
Regime 

Presencial/Misto: 

Testes de 
compreensão 

oral 

Avaliação formal 
da oralidade  

Registos 
focalizados de: 

Participação na 
aula 

Compreensão 
oral 

-Apresentações 
orais 

Dramatizações 

Role-play 

Trabalho de 
pares/grupo 

 

 

Regime não 
presencial 

Atividades de 
compreensão oral 

nas sessões 
síncronas 

Avaliação formal 
da oralidade  

 

Registos 

PRODUÇÃO ORAL 

 

EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

 

 

 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

 

 

O MUNDO TECNOLÓGICO 

 

    Expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas: 
 

- Apresentar-se a si próprio e aos pares; descrever a família e o local onde 

vive; 

- Caraterizar famílias profissionais; exprimir sentimentos, gostos e 

preferências, acordo e desacordo; compreender e usar vocabulário 

específico do mundo profissional. 

- Apresentar trabalhos previamente preparados, usando marcas do discurso 

oral expressando-se sobre temas explorados em aula; estabelecer 

contactos sociais, partilhar experiências e culturas num mundo global. 

- Expressar-se de forma articulada, com fluência, descrevendo, narrando e 

expondo pontos de vista, usando vocabulário relacionado com inovação 

tecnológica, mudanças sociais e exploração de outros mundos. 

 

 

 

 

10% 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

ESCRITA 

 

CRÍTICO/ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

 

SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR 

(A, B, C, I, J)  

 

QUESTIONADOR 

(A, F, G, I, J) 

 

 

COMPREENSÃO ESCRITA 

EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

 

 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

 

O MUNDO TECNOLÓGICO 

- Identificar e descodificar palavras-chave; identificar as ideias principais em 

diversos tipos de texto; identificar o tipo e o contexto da mensagem; ler e 

compreender textos relativos a escolhas pessoais, percursos profissionais 

(artigos, biografias, anúncios, entre outros). 
 

- Identificar e reconhecer diversos tipos de texto; Descodificar palavras 

chave/ideias presentes no texto; ler e compreender textos (artigos de 

imprensa, textos literários, publicidades, entre outros) relativos à mobilidade 

de jovens, aos programas de intercâmbio estudantil e cultural, às situações 

sociolinguísticas decorrentes do contacto da língua inglesa com outras 

línguas e à importância de aprender novas línguas num mundo globalizado; 

interpretar informação explícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 

- Identificar e reconhecer diversos tipos de texto; descodificar palavras-

chave/ideias presentes no texto; interpretar informação explícita, pontos de 

vista e intenções do(a) autor(a); ler, compreender e expressar opinião sobre 

o avanço tecnológico e o seu impacto nas políticas públicas, na 

comunicação, na mobilidade, na privacidade, na segurança dos cidadãos, 

entre outros. 

 

 

10% 
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COMUNICADOR 

(A, B, D, E, H) 

 

INDAGADOR|INVESTIGADOR 

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

 

 

 

 

CRÍTICO|ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

 

COMUNICADOR 

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

 

 

CRIATIVO 

(A, C, D, F, I) 

INTERAÇÃO ESCRITA 

EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

O MUNDO TECNOLÓGICO 

- Responder a um questionário ou a um anúncio de trabalho; preencher 

formulários sobre si próprio(a), os amigos, as atividades de lazer, as 

atividades escolares e CV; pedir e dar informações por e-mail. 
 

- Responder a um questionário online ou noutro tipo de suporte; preencher 

formulários online; participar em fóruns, chats de cyberfriends, de modo 

estruturado, atendendo à sua função e destinatário, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos. 
 

- Participar em fóruns, exprimindo-se com clareza, respeitando as 

convenções textuais e sociolinguísticas, integrando a sua experiência e 

mobilizando conhecimentos adquiridos. 

- Responder a um inquérito. 

10% 

focalizados de: 

Participação 
nas sessões 

síncronas 
 

Apresentações orais 
Testes de avaliação 

escrita 
 

Trabalhos individuais 
Trabalhos de pares 

 
 

Trabalhos de grupo 
Registos focalizados 
de expressão escrita 

Trabalhos de 
pesquisa/projeto 

 
 

Regime não presencial 
Atividades de 

compreensão escrita 
nas sessões síncronas 

 
 
Registos focalizados 
de expressão escrita 

Trabalhos de 
pesquisa/projeto 

Tarefas de 
produção/interação 
escrita nas sessões 

assíncronas  

 

PRODUÇÃO ESCRITA 

EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

 

O MUNDO TECNOLÓGICO 

- Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as 

convenções textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 

apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos noutras disciplinas ou UFCD, reformulando-os no sentido de os 

adequar à tarefa proposta (60-80 palavras). 
 

- Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as 

convenções textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 

apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos noutras disciplinas ou UFCD, reformulando-os no sentido de os 

adequar à tarefa proposta (80-100 palavras). 

 

 

10% 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

 

RESPEITADOR DO OUTRO E DA 

DIFERENÇA 

(A, B, E, F, H) 

 

CRÍTICO/ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

RESPONSÁVEL|AUTÓNOMO 

(C, D, E, F, I)  

 

 

EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

 

 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

 

O MUNDO TECNOLÓGICO 

 

- Reconhecer o seu meio e a sua identidade; estabelecer comparações entre 

as suas vivências e as dos outros; falar sobre atividades quotidianas e 

profissionais; reconhecer, compreender e explicar exemplos concretos de 

atitudes de empatia e respeito intercultural; reconhecer a diversidade como 

uma oportunidade de aprendizagem; reconhecer a dimensão 

sociolinguística/cultural dos textos em análise. 

 

- Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se 

relaciona com os universos culturais dos outros; relacionar a sua cultura de 

origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista; demonstrar 

capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outras 

sociedades e culturas. 

 

 

 

 

 

 

10% 
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CONHECEDOR|CULTO|INFORMADO 

(A, B, E, G, I) 

 

- Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se 

relaciona com os universos culturais dos outros; relacionar a sua cultura de 

origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista; demonstrar 

capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outras 

sociedades e culturas. 

 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

 

SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

PARTICIPATIVO/ COLABORADOR 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL/ AUTÓNOMO 

(C, D, E, F, I) 

 

 

 

 

EU E O MUNDO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demonstrar progressiva autonomia pesquisando, selecionando e 

organizando informação sobre as famílias profissionais, a língua inglesa no 

mundo, entre outros, utilizando fontes e suportes tecnológicos diversos. 

- Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-

as de modo flexível às exigências das atividades propostas. 

- Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

- Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos informativos e de 

opinião. 

- Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência 

pessoais, recorrendo ao pensamento crítico e criativo. 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre o mundo plurilingue, 

utilizando fontes e suportes tecnológicos diversos. 

- Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-

as de modo flexível às exigências das atividades propostas. 

- Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

- Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência 

pessoais, recorrendo ao pensamento crítico e criativo. 

- Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo 

do interlocutor através do uso adequado de vocabulário, expressões 

idiomáticas correntes, estruturas frásicas diversas. 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos informativos, de 

opinião e literários. 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre o mundo tecnológico, 

utilizando fontes e suportes tecnológicos diversos. 

- Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-

as de modo flexível às exigências das atividades propostas. 

- Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

- Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência 

pessoais, recorrendo ao pensamento crítico e criativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
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QUESTIONADOR 

(A, F, G, I, J) 

 

CRÍTICO|ANALÍTICO 

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

O MUNDO TECNOLÓGICO - Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo 

do interlocutor através do uso adequado de vocabulário, expressões 

idiomáticas correntes, estruturas frásicas diversas e lendo textos 

informativos, de opinião e literários. 

 

 

 

 

 

 

*E- RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

*F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

AUTONOMIA 

* ATITUDES  

  

- Revelar responsabilidade 

- Manifestar interesse e 

empenho. 

- Desenvolver autonomia. 

- Observar comportamento 

adequado. 

- Incrementar relacionamento   

interpessoal. 

 

- Ser assíduo e pontual. 

- Fazer-se acompanhar do material necessário para a aula. 

-  Executar as tarefas propostas. 

- Participar nas atividades.  

- Realizar os trabalhos de casa. 

- Manter o caderno diário organizado. 

-  Ser perseverante perante as dificuldades. 

- Utilizar métodos de trabalho e de estudo eficazes. 

- Refletir criticamente sobre o trabalho realizado com uma correta 

autoavaliação.  

- Respeitar os professores e os colegas. 

- Cumprir as regras de conduta na sala de aula. 

- Revelar espírito de cooperação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20% 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS (INCLUÍDAS EM TODOS OS DOMÍNIOS) 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 

NÍVEIS 

DOMÍNIOS 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 

 

 

COMPREENSÃO 

ORAL 

 

INTERAÇÃO ORAL 

 

 

PRODUÇÃO ORAL 

 

COMPREENSÃO 

ESCRITA 

 

INTERAÇÃO 

ESCRITA 

 

 

PRODUÇÃO 

ESCRITA 

 

COMPETÊNCIA  

INTERCULTURAL 

 

COMPETÊNCIA 

ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

Desempenho muito bom relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio. 

- Compreende e identifica com muita 

facilidade as ideias principais em 

discursos e em diversos suportes. 

- Interage com fluência em situações bem 

estruturadas. 

- Expressa-se de forma clara sobre as 

áreas temáticas apresentadas. 

- Identifica facilmente as ideias principais 

em diversos tipos de texto e compreende 

textos com facilidade. 

- Interage com bastante correção 

gramatical e domínio do léxico e realiza 

frequentemente trabalho escrito de forma 

autónoma. 

- Planifica e elabora com correção uma 

atividade de escrita de acordo com as 

convenções textuais e sociolinguísticas, 

dentro das áreas temáticas 

apresentadas. 

- Dado o seu caráter transversal, esta 

competência é desenvolvida e avaliada 

no domínio da competência 

comunicativa. 

- Participa frequentemente na dinâmica da 

aula, utiliza frequentemente estratégias 

adequadas à tarefa a realizar, 

respeitando as regras de relacionamento 

interpessoal. 

 

 

 

N

 Í 

V

E

L 

 

I 

N

T 

E  

C

A 

L 

A 

R 

* 

 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio. 

- Compreende e identifica 

satisfatoriamente as ideias principais em 

discursos e em diversos suportes. 

- Interage de forma satisfatória em 

situações estruturadas. 

- Expressa-se com relativa correção sobre 

as áreas temáticas apresentadas 

- Identifica satisfatoriamente as ideias 

principais em diversos tipos de texto e 

compreende textos de forma satisfatória. 

- Interage com relativa correção gramatical 

e domínio do léxico e realiza 

frequentemente trabalho escrito de forma 

autónoma. 

- Planifica e elabora com relativa correção 

uma atividade de escrita de acordo com 

as convenções textuais e 

sociolinguísticas, dentro das áreas 

temáticas apresentadas. 

- Dado o seu caráter transversal, esta 

competência é desenvolvida e avaliada 

no domínio da competência 

comunicativa. 

- Participa com alguma regularidade na 

dinâmica da aula, utiliza regularmente 

estratégias adequadas à tarefa a realizar, 

respeitando com frequência as regras de 

relacionamento interpessoal. 

 

 

 

N

 Í 

V

E

L 

 

I 

N

T 

E

R

C

A

L 

A

R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 

domínio. 

- Não compreende nem identifica as ideias principais em 

discursos e em diversos suportes. 

- Interage de forma insuficiente em situações estruturadas. 

- Expressa-se de modo incoerente sobre as áreas temáticas 

apresentadas. 

- Identifica insatisfatoriamente as ideias principais em 

diversos tipos de texto e não compreende textos. 

- Não interage com correção gramatical e domínio do léxico 

e não realiza trabalho escrito de forma autónoma. 

- Elabora de forma incoerente e desorganizada uma 

atividade de escrita. 

- Dado o seu caráter transversal, esta competência é 

desenvolvida e avaliada no domínio da competência 

comunicativa. 

- Raramente participa na dinâmica da aula, utiliza 

regularmente estratégias adequadas à tarefa a realizar, 

respeitando com frequência as regras de relacionamento 

interpessoal. 
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Departamento Curricular Línguas  Disciplina Inglês 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
  2º  TOTAL  MOD 4,5,6 72H 

 

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS

/CONTEÚDOS 
                                 DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

ORALIDADE 

 
CRIATIVO 

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

 
INDAGADOR/ INVESTIGADOR 

(C, D, F, H, I) 
 

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

 
 

CRÍTICO|ANALÍTICO 
(A, B, C, D, G) 

 
 
 
 

SISTEMATIZADOR|ORGANIZADOR 
(A, B, C, I, J) 

 
 
 
 

          
COMPREENSÃO ORAL 

 
OS MÉDIA E A COMUNICAÇÃO 

GLOBAL  
 
 

OS JOVENS NA ERA GLOBAL  
 
 

 
O MUNDO À NOSSA VOLTA  

- Identificar caraterísticas de diferentes tipos de texto oral; identificar as ideias 

principais selecionando informação relevante verbal e não verbal; identificar 

linguagem e técnicas usadas pelos média; reconhecer e entender o papel 

dos média na comunicação global. 

- Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto; selecionar informação 

verbal e não verbal, identificando factos e ideias, sobre temáticas 

relacionadas com os jovens na era global. 

- Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto; inferir o sentido de 

mensagens específicas no texto oral; enumerar os principais 

desafios/ameaças ao ambiente; identificar questões demográficas, 

intervenção cívica e solidária, integrando a sua experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

 

 

 

10% 

Testes/Fichas 
de avaliação 

 
Questões de 

aula 
 

Trabalhos de 
pesquisa 

Trabalhos de 
projeto 

Trabalho 
Grupo/pares 

 
Registos de 
observação 

direta 
 

Registos de 
autoavaliação e de        

heteroavaliação 

 

 

 

 

INTERAÇÃO ORAL 
OS MÉDIA E A COMUNICAÇÃO 

GLOBAL  
 

OS JOVENS NA ERA GLOBAL  
 
 
 
 

O MUNDO À NOSSA VOLTA 

- Interagir com eficácia pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do 

enunciado para o tornar mais compreensível, descrevendo situações, 

narrando acontecimentos, trocando opiniões, gostos, preferências.  

- Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado para 

o tornar mais compreensível pedindo e dando conselhos, fazendo sugestões, 

expressando pontos de vista; interagir com eficácia, participando em 

discussões, no âmbito da música, da moda e tendências, expetativas e 

ambições dos jovens 

- Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado para 

o tornar mais compreensível; interagir com eficácia, participando em 

discussões, no âmbito do meio ambiente; pedir e dar conselhos, fazer 

sugestões, expressar pontos de vista. 

 

 

10% 
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QUESTIONADOR 
(A, B, E, I, J) 

 
 
 
 

CONHECEDOR|SABEDOR|CULTO| 
INFORMADO 

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

PRODUÇÃO ORAL 

OS MÉDIA E A COMUNICAÇÃO 

GLOBAL  
 
 

OS JOVENS NA ERA GLOBAL  
 

 
O MUNDO À NOSSA VOLTA 

- Exprimir-se com fluência descrevendo, narrando e expondo pontos de vista, 

usando vocabulário relacionado com a evolução dos média, a internet e a 

comunicação global, comunicação e ética e a língua inglesa nos média. 

- Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas dando 

informações, descrevendo, narrando e expressando pontos de vista. 

- Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, 

de forma articulada, enunciados para expor informações, usando elementos 

de coesão.; descrever, narrar e expressar pontos de vista 

 

 

10% 

 

 

Regime 
presencial/Misto 

Testes de 
compreensão oral 

Avaliação formal 
da oralidade 

Registos 
focalizados de: 

Participação na 
aula 

Compreensão oral 

Apresentações 
orais 

Dramatizações 

Role-play 

Trabalho de 
pares/grupo 

 
 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
ESCRITA 

 
CRÍTICO/ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 
 

 
 

SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR 
(A, B, C, I, J)  

 
 
 

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

 
 

COMPREENSÃO ESCRITA 

OS MÉDIA E A COMUNICAÇÃO 

GLOBAL  
 
 
 
 
 

OS JOVENS NA ERA GLOBAL  
 
 

 

O MUNDO À NOSSA VOLTA 

 

 

- Identificar e reconhecer diversos tipos de texto, recorrendo de forma 

adequada, à informação disponível;  

- Identificar linguagens e técnicas usadas pelos média;  

- Descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto 

escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 

argumentação;  

- Interpretar informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) 

autor(a); 

-  Ler, compreender e expressar opinião sobre a fragilidade da fronteira entre 

informação e manipulação; a relação direta entre liberdade de comunicação e 

responsabilidade individual, entre outros. 

- Reconhecer textos descritivos, narrativos, explicativos e argumentativos, em 

diferentes suportes, selecionando informação relevante; identificar 

vocabulário frequente, variado, sobre temas relacionados com o mundo dos 

jovens; relacionar as culturas dos jovens com outros modos de estar e de 

viver no âmbito do trabalho e do lazer. 

- Ler e inferir o sentido de textos variados identificando vocabulário sobre 

temas relacionadas com o mundo à nossa volta; reconhecer caraterísticas de 

diferentes tipos de texto; identificar problemas inerentes ao meio ambiente, 

às questões demográficas, ao papel que o indivíduo pode desempenhar na 

sociedade para fazer a diferença. 

 

 

 

 

 

10% 

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

 
INDAGADOR|INVESTIGADOR 

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

INTERAÇÃO ESCRITA 

OS MÉDIA E A COMUNICAÇÃO 

GLOBAL  
OS JOVENS NA ERA GLOBAL  

O MUNDO À NOSSA VOLTA 

 

- Redigir textos, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 

integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

noutras disciplinas. 

 
 

 

Regime não 

presencial 

Atividades de 

compreensão oral 

nas sessões 
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CRÍTICO|ANALÍTICO 
(A, B, C, D, G) 

 
COMUNICADOR 

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

CRIATIVO 
(A, C, D, F, I) 

 

 
PRODUÇÃO ESCRITA 

OS MÉDIA E A COMUNICAÇÃO 

GLOBAL 
OS JOVENS NA ERA GLOBAL 

 
 

O MUNDO À NOSSA VOLTA 

- Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as convenções 

textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas apresentadas, 

integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

noutras disciplinas, reformulando-os no sentido de os adequar à tarefa 

proposta (80-100 palavras). 

- Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as 

convenções textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 

apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos noutras disciplinas, reformulando-os no sentido de os adequar à 

tarefa proposta (100-120 palavras). 

 
 
 

10% 

síncronas 

Avaliação formal 

da oralidade  

 Registos 
focalizados de: 

Participação nas 

sessões síncronas 

Apresentações 

orais 

Testes de 

avaliação escrita 

 Trabalhos 

individuais 

Trabalhos de pares 

Trabalhos de 

grupo 

Registos 

focalizados de 

expressão escrita 

Trabalhos de 

pesquisa/projeto 

Regime não 

presencial 

Atividades de 

compreensão 

escrita nas 

sessões síncronas 

Registos 

focalizados de 

expressão escrita 

Trabalhos de 

pesquisa/projeto 

Tarefas de  

produção/interação 

escrita nas 

sessões síncronas 

 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

 

RESPEITADOR DO OUTRO E DA 

DIFERENÇA 
(A, B, E, F, H) 

 
CRÍTICO/ANALÍTICO 
(A, B, C, D, G) 

 
RESPONSÁVEL|AUTÓNOMO 

(C, D, E, F, I)  
 

CONHECEDOR|CULTO|INFORMADO 
(A, B, E, G, I) 

 
QUESTIONADOR 

(A, F, G, I, J) 
 

 
CRÍTICO|ANALÍTICO 
(A, B, C, D, E, H) 

 
OS MÉDIA E A COMUNICAÇÃO 

GLOBAL 
 

OS JOVENS NA ERA GLOBAL  
 

 

O MUNDO À NOSSA VOLTA  

 

- Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se 

relaciona com os universos culturais dos outros;  

 
- Relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o 

seu ponto de vista; demonstrar capacidade de questionar atitudes 

estereotipadas perante outras sociedades e culturas; 

 

- Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se 

relaciona com os universos culturais dos outros, relativizando o seu ponto 

de vista e sistema de valores culturais, demonstrando capacidade de 

questionar atitudes estereotipadas perante outras sociedades e culturas;  

 

- Desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis compreensão e 

convivência intercultural; 

 
- Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

 
- Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de superação de 

dificuldades na realização das tarefas. 

 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo 

do interlocutor através do uso adequado de vocabulário, de expressões 

idiomáticas correntes, de estruturas frásicas diversas e através da leitura 

de textos de variada tipologia e em diferentes suportes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
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*E- RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
 
 

  *F - DESENVOLVIMENTO  PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 
* ATITUDES  
  

- Revelar responsabilidade.  

- Manifestar interesse e 

empenho.  

- Desenvolver autonomia.  

- Observar comportamento 

-  adequado.  

-  Incrementar relacionament

o interpessoal.  

 

- Ser assíduo e pontual. 

- Fazer-se acompanhar do material necessário para a aula. 

Executar as tarefas propostas. 

- Participar nas atividades.  

- Realizar os trabalhos de casa. 

- Manter o caderno diário organizado. 

- Ser perseverante perante as dificuldades. 

- Utilizar métodos de trabalho e de estudo eficazes. 

- Refletir criticamente sobre o trabalho realizado com uma correta 

autoavaliação.  

Respeitar os professores e os colegas. 

- Cumprir as regras de conduta na sala de aula. 

- Revelar espírito de cooperação. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

20% 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS (INCLUÍDAS EM TODOS OS DOMÍNIOS) 
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  NÍVEIS DE DESEMPENHO  

NÍVEIS 
DOMÍNIOS 

5 4 3 2 1 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 

 
 

COMPREENSÃO ORAL 
 
 
L 

INTERAÇÃO ORAL 
 
G 

PRODUÇÃO ORAL 
 

COMPREENSÃO 
ESCRITA 

 
 

INTERAÇÃO 

ESCRITA 
 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 

 
 
 

COMPETÊNCIA  
INTERCULTURAL 

 
 
 

COMPETÊNCIA 

ESTRATÉGICA 

 
 

Desempenho muito bom relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para este domínio. 
 
Compreende e identifica com muita 
facilidade as ideias principais em discursos 
e em diversos suportes. 
 
Interage com fluência em situações bem 
estruturadas. 
 
 Expressa-se de forma clara sobre as áreas 
temáticas apresentadas. 
 
Identifica facilmente as ideias principais em 
diversos tipos de texto e compreende textos 
com facilidade. 
 
Interage com bastante correção gramatical 
e domínio do léxico e realiza 
frequentemente trabalho escrito de forma 
autónoma. 
 
Planifica e elabora com correção uma 
atividade de escrita de acordo com as 
convenções textuais e sociolinguísticas, 
dentro das áreas temáticas apresentadas. 
 
Dado o seu caráter transversal, esta 
competência é desenvolvida e avaliada no 
domínio da competência comunicativa. 
 
Participa frequentemente na dinâmica da 
aula, utiliza frequentemente estratégias 
adequadas à tarefa a realizar, respeitando 
as regras de relacionamento interpessoal. 

 
 
 
N
 Í 
V
E
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A 
L 
A 
R 
* 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para este domínio. 
- Compreende e identifica 

satisfatoriamente as ideias principais 

em discursos e em diversos suportes. 

- Interage de forma satisfatória em 

situações estruturadas. 

- Expressa-se com relativa correção 

sobre as áreas temáticas apresentadas 

- Identifica satisfatoriamente as ideias 

principais em diversos tipos de texto e 

compreende textos de forma 

satisfatória. 

- Interage com relativa correção 

gramatical e domínio do léxico e realiza 

frequentemente trabalho escrito de 

forma autónoma. 

- Planifica e elabora com relativa 

correção uma atividade de escrita de 

acordo com as convenções textuais e 

sociolinguísticas, dentro das áreas 

temáticas apresentadas. 

- Dado o seu caráter transversal, esta 

competência é desenvolvida e avaliada 

no domínio da competência 

comunicativa. 

- Participa com alguma regularidade na 

dinâmica da aula, utiliza regularmente 

estratégias adequadas à tarefa a 

realizar, respeitando com frequência as 

regras de relacionamento interpessoal. 

 
 
 

 
N
 Í 
V
E 
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A
L 
A
R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio. 
 
- Não compreende nem identifica as ideias principais em 

discursos e em diversos suportes. 

- Interage de forma insuficiente em situações estruturadas. 

-  Expressa-se de modo incoerente sobre as áreas 

temáticas apresentadas. 

- Identifica insatisfatoriamente as ideias principais em 

diversos tipos de texto e não compreende textos. 

- Não interage com correção gramatical e domínio do 

léxico e não realiza trabalho escrito de forma autónoma. 

- Elabora de forma incoerente e desorganizada uma 

atividade de escrita.  

- Dado o seu caráter transversal, esta competência é 

desenvolvida e avaliada no domínio da competência 

comunicativa. 

- Raramente participa na dinâmica da aula, utiliza 

raramente estratégias adequadas à tarefa a realizar, 

desrespeitando com frequência as regras de 

relacionamento interpessoal. 

 

 *NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 

18 A 20 

VALORES 

4 

14 A 17 

VALORES 

3 

10 A 13 

VALORES 

2 

8 A 9 

VALORES 

1 

0 A 7 

VALORES 

 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE FRACO 
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Departamento Curricular Línguas  Disciplina Inglês 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
  3º  TOTAL  MOD 7,8,9 63H 

 

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS

/CONTEÚDOS 

                                DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

ORALIDADE 

 

CRIATIVO 

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

 

 

INDAGADOR/ INVESTIGADOR 

(C, D, F, H, I) 

 

 

COMUNICADOR 

(A, B, D, E, H) 

 

 

CRÍTICO|ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZADOR|ORGANIZADOR 

(A, B, C, I, J) 

 

 

         COMPREENSÃO ORAL 

 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL 

 

- Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto; inferir o sentido de 

mensagens específicas no texto oral; identificar hábitos de consumo e 

direitos dos consumidores; reconhecer estratégias utilizadas no discurso 

publicitário e técnicas de marketing, em textos auditivos, integrando a sua 

experiência e conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

- Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto; inferir o sentido de 

mensagens e reconhecer léxico específico do mundo do trabalho no texto 

oral. 

- Identificar e reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto inferindo 

o sentido de mensagens e reconhecendo léxico específico do mundo 

profissional; selecionar informação relevante verbal e não verbal em 

diferentes tipos de texto sobre assuntos pessoais, sociais e profissionais. 

 

 

 

10% 

Testes/Fichas de 
avaliação 

 
Questões de 

aula 
 

Trabalhos de 
pesquisa 

Trabalhos de 
projeto 

Trabalho 
Grupo/pares 

 
Registos de 
observação 

direta 
 

Registos de 
autoavaliação e de        

heteroavaliação 

 

 

 

 

INTERAÇÃO ORAL 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL 

 

- Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado 

para o tornar mais compreensível; interagir com eficácia, participando em 

discussões, no âmbito de hábitos de consumo, publicidade e marketing e 

defesa do consumidor. 

 

- Interagir com eficácia, apresentando pessoas, locais, exprimindo opiniões, 

descrevendo situações participando em discussões, defendendo pontos de 

vista, pedindo clarificação e/ou repetição, usar formas alternativas de 

expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para 

o tornar mais compreensível. 

 

- Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de 

vista, pedindo clarificação e/ou repetição, trocando informações, opiniões, 

conselhos, fazendo sugestões, exprimindo gostos e preferências, narrando 

 

 

 

10% 
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QUESTIONADOR 

(A, B, E, I, J) 

 

 

 

CONHECEDOR|SABEDOR|CULTO| 

INFORMADO 

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

 

acontecimentos passados, presentes e futuros, reais ou imaginários; 

 

- Demonstrar capacidade de adaptação a novas situações e resolução de 

problemas; usar formas alternativas de expressão e compreensão, 

recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais 

compreensível. 

 

Regime 
presencial/Misto 

Testes de 
compreensão 

oral 

Avaliação formal 
da oralidade 

Registos 
focalizados de: 

Participação na 
aula 

Compreensão 
oral 

Apresentações 
orais 

Dramatizações 

Role-play 

Trabalho de 
pares/grupo 

 

 

 

PRODUÇÃO ORAL 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL  

- Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; 

produzir, de forma articulada, enunciados para expor informações, usando 

elementos de coesão; descrever, narrar e expressar pontos de vista. 

- Exprimir-se de forma articulada para expor informações, usando 

elementos de coesão; descrever, narrar e expressar pontos de vista; 

relacionar informação de várias fontes, sintetizando-a de modo claro e 

coerente. 

- Exprimir-se de forma articulada, coerente e coesa, descrevendo, narrando, 

expressando pontos de vista; relacionar informação de várias fontes, 

sintetizando-a de modo claro e coerente; reconhecer e analisar a as 

vantagens e as desvantagens da internacionalização e o papel 

preponderante das TIC no mundo profissional. 

 

 

 

10% 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

ESCRITA 

 

CRÍTICO/ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR 

(A, B, C, I, J)  

 

 

 

QUESTIONADOR 

(A, F, G, I, J) 

 

 

COMPREENSÃO ESCRITA 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL 

- Selecionar informação pertinente em textos descritivos, narrativos, 

explicativos e argumentativos, identificando vocabulário sobre temas 

relacionados com os jovens e o consumo; descodificar palavras-chave, 

ideias presentes no texto, marcas do texto escrito que introduzem 

mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 

reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto; interpretar 

informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 

- Ler e inferir o sentido de textos variados; identificar vocabulário sobre 

temas relacionadas com a problemática do mundo do trabalho; 

descodificar ideias presentes no texto, marcas do texto escrito que 

introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 

argumentação. 

- Ler e inferir o sentido de textos variados; identificar léxico sobre temas 

relacionadas com a problemática da comunicação no mundo profissional; 

identificar as especificidades de um contrato de trabalho; descodificar 

ideias presentes no texto, marcas do texto escrito que introduzem 

mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação. 

 

 

 

 

10% 
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COMUNICADOR 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

 

INDAGADOR|INVESTIGADOR 

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

 

 

CRÍTICO|ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

 

COMUNICADOR 

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

 

 

CRIATIVO 

(A, C, D, F, I) 

INTERAÇÃO ESCRITA 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL 

- Redigir textos, de modo estruturado, atendendo à sua função e 

destinatário, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos noutras disciplinas. 

- Interagir com eficácia, apresentando pessoas, locais, exprimindo opiniões, 

descrevendo situações participando em discussões, defendendo pontos de 

vista, pedindo clarificação e/ou repetição, Usar formas alternativas de 

expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para 

o tornar mais compreensível. 

- Reconhecer mensagens em e-mail e cartas e elaborar respostas 

adequadas, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 

integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos. 

10% 

Regime 

não 

presencial 

Atividades de 

compreensão 

oral nas 

sessões 

síncronas 

Avaliação 

formal da 

oralidade 

Registos 

focalizados 

de: 

Participação 

nas sessões 

síncronas 

Apresentações 

orais 

Testes de 

avaliação 

escrita 

Trabalhos 

individuais 

Trabalhos 

de pares 

Trabalhos 

de grupo 

 

PRODUÇÃO ESCRITA 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

 

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL 

- Planificar e elaborar uma atividade de escrita, de acordo com as 

convenções textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 

apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos noutras disciplinas (100-120 palavras); caraterizar hábitos de 

consumo (aplicação de questionários e tratamento de dados); reconhecer 

marcas do texto publicitário (cartaz, folheto, anúncio) 

- Planificar e desenvolver uma atividade de escrita, de acordo com as 

convenções textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 

apresentadas, (CV, e-mail de candidatura, resposta a um anúncio no 

LinkedIn, entre outros) sobre as expectativas profissionais,  

- integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

(120-150 palavras). 

- Planificar e produzir, uma atividade de escrita de acordo com as 

convenções textuais e sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 

apresentadas, expondo informações, descrevendo, narrando e 

expressando pontos de vista sobre a internacionalização do mundo 

profissional e as TIC no mundo profissional, integrando a sua experiência 

e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas (150-180 

palavras). 

 

 

10% 

 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

RESPEITADOR DO OUTRO E DA 

DIFERENÇA 

(A, B, E, F, H) 

 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

- Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se 

relaciona com os universos culturais dos outros, relativizando o seu ponto 

de vista e sistema de valores culturais, demonstrando capacidade de 

questionar atitudes estereotipadas perante outras sociedades e culturas;  

- Desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis compreensão e 

convivência intercultural; 

 

 

 

10% 
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CRÍTICO/ANALÍTICO 

(A, B, C, D, G) 

 

RESPONSÁVEL|AUTÓNOMO 

(C, D, E, F, I)  

CONHECEDOR|CULTO|INFORMADO 

(A, B, E, G, I) 

 

 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL 

 

- Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante 

novas experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar 

interesse m conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; 

relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu 

ponto de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de 

questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e 

culturas.; desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à 

compreensão e convivência intercultural. 

- Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante 

novas experiências e ideias; manifestar interesse em conhecer diferentes 

realidades do mundo profissional e sobre elas realizar aprendizagens; 

relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu 

ponto de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de 

questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e 

culturas; desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à 

compreensão e convivência intercultural. 

 

Registos 

focalizados 

de 

expressão 

escrita 

Trabalhos 

de 

pesquisa/pr

ojeto 

Regime 

não 

presencial 

Atividades de 
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COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

 

SISTEMATIZADOR/ ORGANIZADOR 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

PARTICIPATIVO/ COLABORADOR 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL/ AUTÓNOMO 

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

 

 

 

 

OS JOVENS E O CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MUNDO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO NO MUNDO 

PROFISSIONAL  

 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre o mundo que nos rodeia, 

utilizando fontes e suportes tecnológicos diversos. 

- Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-

as de modo flexível às exigências das atividades propostas. 

- Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência 

pessoais, avaliando criticamente as fontes de informação. 

- Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 

- Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

- Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de superação de 

dificuldades na realização das tarefas. 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo 

do interlocutor através do uso adequado de vocabulário, de expressões 

idiomáticas correntes, de estruturas frásicas diversas e através da leitura de 

textos de variada tipologia e em diferentes suportes. 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre o mundo do trabalho, 

utilizando fontes e suportes tecnológicos diversos. 

- Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-

as de modo flexível às exigências das atividades propostas. 

- Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência 

pessoais, avaliando criticamente as fontes de informação. 

- Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 

- Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem.  

- Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de superação de 

dificuldades na realização das tarefas. 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo 

do interlocutor através do uso adequado do léxico, expressões idiomáticas 

correntes, estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na comunicação 

em situações reais e através da leitura de textos de tipologia variada e em 

diferentes suportes. 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre a comunicação no 

mundo do trabalho, utilizando fontes e suportes tecnológicos diversos. 

- Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-

as de modo flexível às exigências das atividades propostas. 

- Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência 

pessoais, avaliando criticamente as fontes de informação. 

- Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

compreensão 

escrita nas 

sessões síncronas 

Registos 

focalizados de 

expressão escrita 

Trabalhos de 

pesquisa/projeto 

Tarefas de 

produção/interação 

escrita nas sessões 

assíncronas 

 

 

 

QUESTIONADOR 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

CRÍTICO|ANALÍTICO 

(A, B, C, D, E, H) 
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- Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

- Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de superação de 

dificuldades na realização das tarefas. 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo 

do interlocutor através do uso adequado do léxico, expressões idiomáticas 

correntes, estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na comunicação 

em situações reais e através da leitura de textos de tipologia variada e em 

diferentes suportes. 

 

 

 

 

 

*E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

  *F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

AUTONOMIA 

* ATITUDES  

 

Revelar responsabilidade.  

Manifestar interesse e 

empenho.  

Desenvolver autonomia.  

Observar comportamento 

adequado.  

Incrementar relacionamento 

interpessoal.  

- Ser assíduo e pontual. 

- Fazer-se acompanhar do material necessário para a aula. 

Executar as tarefas propostas. 

- Participar nas atividades.  

- Realizar os trabalhos de casa. 

- Manter o caderno diário organizado. 

Ser perseverante perante as dificuldades. 

- Utilizar métodos de trabalho e de estudo eficazes. 

- Refletir criticamente sobre o trabalho realizado com uma correta autoavaliação.  

Respeitar os professores e os colegas. 

- Cumprir as regras de conduta na sala de aula. 

- Revelar espírito de cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 

NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 
5 4 3 2 1 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 

 
 

 

COMPREENSÃO ORAL 
 

L 
INTERAÇÃO ORAL 

 
G 

PRODUÇÃO ORAL 

 
 

COMPREENSÃO 
ESCRITA 

 
INTERAÇÃO 

ESCRITA 
 

PRODUÇÃO 

ESCRITA 
 

COMPETÊNCIA  
INTERCULTURAL 

 
 

COMPETÊNCIA 

ESTRATÉGICA 

Desempenho muito bom relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para este domínio. 
Compreende e identifica com muita 
facilidade as ideias principais em discursos 
e em diversos suportes. 
Interage com fluência em situações bem 
estruturadas. 
Expressa-se de forma clara sobre as áreas 
temáticas apresentadas. 
Identifica facilmente as ideias principais em 
diversos tipos de texto e compreende textos 
com facilidade. 
Interage com bastante correção gramatical 
e domínio do léxico e realiza 
frequentemente trabalho escrito de forma 
autónoma. 
 
Planifica e elabora com correção uma 
atividade de escrita de acordo com as 
convenções textuais e sociolinguísticas, 
dentro das áreas temáticas apresentadas. 
 
Dado o seu caráter transversal, esta 
competência é desenvolvida e avaliada no 
domínio da competência comunicativa. 
 
Participa frequentemente na dinâmica da 
aula, utiliza frequentemente estratégias 
adequadas à tarefa a realizar, respeitando 
as regras de relacionamento interpessoal. 

 
 
 
N
 Í 
V
E
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A 
L 
A 
R 
* 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para este domínio. 

 

- Compreende e identifica satisfatoriamente 

as ideias principais em discursos e em 

diversos suportes. 

- Interage de forma satisfatória em 

situações estruturadas. 

- Expressa-se com relativa correção sobre 

as áreas temáticas apresentadas 

- Identifica satisfatoriamente as ideias 

principais em diversos tipos de texto e 

compreende textos de forma satisfatória. 

- Interage com relativa correção gramatical 

e domínio do léxico e realiza 

frequentemente trabalho escrito de forma 

autónoma. 

- Planifica e elabora com relativa correção 

uma atividade de escrita de acordo com 

as convenções textuais e 

sociolinguísticas, dentro das áreas 

temáticas apresentadas. 

- Dado o seu caráter transversal, esta 

competência é desenvolvida e avaliada no 

domínio da competência comunicativa. 

- Participa com alguma regularidade na 

dinâmica da aula, utiliza regularmente 

estratégias adequadas à tarefa a realizar, 

respeitando com frequência as regras de 

relacionamento interpessoal. 

 
 
 

 
N
 Í 
V
E 
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A
L 
A
R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 

domínio. 

Não compreende nem identifica as ideias principais em 

discursos e em diversos suportes. 

Interage de forma insuficiente em situações estruturadas. 

 Expressa-se de modo incoerente sobre as áreas temáticas 

apresentadas. 

Identifica insatisfatoriamente as ideias principais em diversos 

tipos de texto e não compreende textos. 

Não interage com correção gramatical e domínio do léxico e 

não realiza trabalho escrito de forma autónoma. 

Elabora de forma incoerente e desorganizada uma atividade 

de escrita.  

Dado o seu caráter transversal, esta competência é 

desenvolvida e avaliada no domínio da competência 

comunicativa. 

Raramente participa na dinâmica da aula, utiliza regularmente 

estratégias adequadas à tarefa a realizar, respeitando com 

frequência as regras de relacionamento interpessoal. 

 *NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 
18 A 20 

VALORES 

4 
14 A 17 

VALORES 

3 
10 A 13 

VALORES 

2 
8 A 9 

VALORES 

1 
0 A 7 

VALORES 

 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE FRACO  
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7.1.3 ESPANHOL 
 

Departamento Curricular Línguas  Disciplina Espanhol 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
  

1, 2 E 3.º 
ANOS 

 TOTAL  TODOS 220H 

 

PERFIL DO ALUNO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS/CONTEÚDOS                   DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

A-B-D-E-F 
CONHECEDOR / SABEDOR /  
CULTO / INFORMADO: 

A, B, E, G, I, J 
 
COMUNICADOR: 

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

A, B, D, E, F, G, I, J 
 
 
CRÍTICO / ANALÍTICO: 

A, B, C, D, E, H 
 
CRIATIVO: 

A, C, D, E, H, J 
 
INDAGADOR / INVESTIGADOR: 

A, C, D, E, F, H, I 
 
PARTICIPATIVO / COLABORADOR: 

B, C, D, E, F 
 
 
 

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

 

Compreensão oral 

 

Interação oral 

 

Produção Oral 

 
- Reconhecer intervenções, questões e instruções simples dirigidas de 

forma pausada e clara. Identificar palavras-chave, expressões 

correntes e frases simples.  

- Compreender o sentido geral de mensagens e textos simples 

relacionados com o funcionamento da aula, o meio envolvente, 

situações do quotidiano, experiências pessoais.  

- Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e 

apoiando-se no discurso do interlocutor, nas quais: estabelece 

contactos sociais (cumprimentos, desculpas, agradecimentos); pede 

e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e 

preferências, lugares, serviços e factos).  

- Selecionar informação explícita em discursos breves sobre pessoas, 

experiências, situações do quotidiano, os lugares, os transportes, os 

serviços, o comércio, a saúde, o ensino, o mundo do trabalho e 

temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 

estruturadas, predomine um vocabulário frequente e a articulação 

seja clara. 

- Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto 

memorizado ou previamente trabalhado, no qual fala de si, de outras 

pessoas, lugares, hábitos, factos, trabalho, serviços, estado de 

saúde, lugares, vivências.  

 

 

 

 

 

 

30% 

 

Observação 

direta 

Interação oral 

informal/formal 

Leitura 

Questionários 

Exercícios 

Escrita guiada 

Produção de 

textos 

Dramatização 

Ditados 

Fichas formativas 

1 teste faseado 

1 prova oral 

formal 
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SISTEMATIZADOR / ORGANIZADOR: 

A, B, C, E, F, I, J 
 
 
RESPEITADOR DO OUTRO E DA 

DIFERENÇA*: 

A, B,C, F, J 
 
 
RESPONSÁVEL E AUTÓNOMO*:  

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

 

COmpreensão escrita 

 

             

Interação escrita 

 

 

Produção Escrita 

 

 

 
- Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral 

em mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, 

banda desenhada, publicações digitais, entre outros), relacionados 

com situações do quotidiano, experiências pessoais, lugares, 

serviços, saúde, trabalho. 

- Selecionar e associar informação relevante de sequências 

descritivas, explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de 

géneros e suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do 

mundo do trabalho e do lazer e assuntos da atualidade cultural, 

política e científica, sempre que as ideias sejam claras e bem 

estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 

expressões idiomáticas muito correntes. 

- Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou 

em aplicações digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros). 

- Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em suporte 

digital, nos quais se exprime sobre os conteúdos em estudo. 

 

 

      50% 

 
 
 

 

 

Competência Intercultural 

 

- Dar informações e expressar conhecimentos relativos à língua, à 

cultura e às sociedades dos países hispanofalantes e associados 

aos temas e documentos trabalhados, através de produtos e 

experiências verbais e não-verbais (documentos textuais e 

audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, 

esquemas, músicas, jogos, artefactos, entre outros). 

- Competência Estratégica 

-  Atitudes 

- Responsabilidade 

- Interesse e empenho 

- Autonomia 

- Comportamento e 

- Relacionamento interpessoal 

 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo 

de aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua). 

- Demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da 

língua. Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem 

propostas na aula. 

- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se 

ajustam ao seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e 

outros documentos  

- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição 

da língua. 

 

 

 

20% 
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ATITUDES  

(COMPONENTE TRANSVERSAL) 

NÍVEL 5 
18 A 20 VALORES (MUITO BOM) 

NÍVEL 4 
14 A 17 VALORES 

(BOM) 

NÍVEL 3 
10 A 13 VALORES (SUFICIENTE) 

NÍVEL 2 
8 A 9 VALORES 

(INSUFICIENTE) 

 
NÍVEL 1  

0 A 7 VALORES 
(MUITO INSUFICIENTE) 

 

 
Adequar comportamentos aos diferentes 
contextos (cooperação, partilha, 
colaboração).  
 
Trabalhar com espírito colaborativo.  
 
Ouvir, interagir, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista. 
 
Identificar a necessidade de adquirir 
novas competências.  
 
Cumprir as regras de conduta 
estabelecidas no Regulamento Interno. 

 

 
Nível intermédio 

 
- Adequar, de modo impreciso, 

comportamentos aos diferentes contextos 

(cooperação, partilha, colaboração).  

 

- Trabalhar, de modo pouco empenhado, 

com espírito pouco colaborativo.  

 

- Ouvir, interagir, negociar e aceitar, com 

dificuldade, diferentes pontos de vista. 

 

-  Identificar, de forma pouco deliberada e 

pouco consciente, a necessidade de 

adquirir novas competências.  

 

- Cumprir satisfatoriamente as regras de 

conduta estabelecidas no Regulamento 

Interno. 

 

 
Nível intermédio  

Não adequar comportamentos aos 
diferentes contextos (cooperação, partilha, 
colaboração).  

 
Trabalhar, de modo vago e desadequado, 
sem espírito colaborativo.  

 
Ouvir, interagir, negociar e aceitar, com 
muita dificuldade, de modo vago e 
desadequado, diferentes pontos de vista. 

 
Identificar, de forma muito vaga e pouco 
empenhada, a necessidade de adquirir 
novas competências.  

 
Não cumprir, nem reconhecer as regras de 
conduta estabelecidas no Regulamento 
Interno. 

NOTAS: 
1
 OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CADA DISCIPLINA/ÁREA DISCIPLINAR FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM O ESTIPULADO NO PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA E NAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DA DISCIPLINA. 

 

 LINGUAGENS E TEXTOS (A);  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (B);  RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (C);  PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO (D);  RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (E); DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA (F);  

BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE (G);  SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA (H);  SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (I);  CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO (J).                                                                                                                                             
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7.1.4 ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

Departamento Curricular   Disciplina Área de Integração 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
 8.  1º, 2º, 3º  TOTAL  MOD 1,2,3,4,5,6 220H 

 

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS/CONTEÚDOS                 DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
 
A - LINGUAGEM E TEXTOS  
 
 
 
 
 
B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

CONHECIMENTO 

 

“A PESSOA REGIÃO E CULTURA” 

Pessoa e cultura; 

A Identidade Regional; 

Cultura Global ou Globalização de 

Culturas. 

“O INDIVÍDUO, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO” 

Um desafio global: o desenvolvimento 

sustentável; 

A integração no espaço europeu; 

A comunicação e a construção do 

indivíduo. 

“CONHECIMENTO, ÉTICA E CIDADANIA” 

A construção do conhecimento; 

A cidadania europeia; 

Os fins e os meios: que ética para a 

vida humana. 

“NATUREZA, REGIÕES E ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS” 

Homem – Natureza: Uma Relação 

sustentável?  

Desequilíbrios Regionais; 

O papel das Organizações 

internacionais.  

 

 

 

 

- Utiliza diferentes linguagens e símbolos 

- Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação 

- Domina capacidades nucleares de compreensão e 

expressão 

- Valida e mobiliza informação 

- Transforma a informação em conhecimento 

- Colabora em diferentes contextos de comunicação 

- Compreende processos e fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa operações técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes 

Fichas de 

avaliação 

 

 

Questões de 

aula 

 

Relatórios 

 

Trabalhos de 

investigação 

 

Trabalhos de 

projeto 

Trabalho 

Grupo/pares 

 

Portefólios 

Guiões 

Registos de 

observação 

direta 
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“FAMÍLIA, TRABALHO E ECONOMIA GLOBAL” 

- Estrutura familiar e dinâmica social; 

- O trabalho: sua evolução e estatuto no 

Ocidente; 

- Das Economias-Mundo à economia 

global. 

 

“DEMOCRACIA, EMPREENDEDORISMO E 

RACIONALIDADE DO SABER” 

- A construção da democracia; 

- O desenvolvimento de novas atitudes 

no trabalho e no emprego; 

- Da multiplicidade dos saberes à ciência 

como construção racional do saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

D - PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 

G - BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PENSAMENTO 

CRÍTICO E CRIATIVA 

 

- (TEMAS IGUAIS AOS DESCRITOS 

ANTERIORMENTE) 

- Valida e mobiliza informação 

- Transforma a informação em conhecimento 

- Colabora em diferentes contextos de comunicação 

- Interpreta, planeia e conduz pesquisas 

- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas 

- Constrói produtos e conhecimento 

- Pensa, observa, analisa e argumenta 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-

estar e o respeito pelo ambiente 

- Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e 

social 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 

manifestações culturais 
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C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

 

PRÁTICO E EXPERIMENTAL 

 

 

(TEMAS IGUAIS AOS DESCRITOS ANTERIORMENTE). 

 

- Interpreta, planeia e conduz pesquisas 

- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas 

- Constrói produtos e conhecimento 

- Compreende processos e fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa operações técnicas 

- Realiza atividades, domina a capacidade percetivo-motora 

e tem consciência de si próprio a nível emocional, 

cognitivo, psicossocial, estético e moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registos de 

autoavaliação e 

de        

heteroavaliação 

 

*E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

  *F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

E AUTONOMIA 

* ATITUDES 

 

- Responsabilidade 

- Interesse e empenho 

- Autonomia 

- Comportamento 

- Relacionamento interpessoal 

 

. 

 

 

- Coopera e partilha 

- Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos 

- Consolida e aprofunda competências 

- É responsável e autónomo                 

 

 

 

 

20% 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 
              NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 

 

Desempenho muito bom  relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio. 

- Adquiriu todos os conhecimentos 

capacidades e atitudes previstas para cada 

um dos domínios, e outros, tendo em vista 

as áreas de competência do Perfil dos 

Alunos. 

- Executa todas as tarefas solicitadas no 

prazo. 

- Está sempre atento nas aulas e revela 

elevado interesse para superar as 

dificuldades. 

- Participa plenamente nas atividades 

propostas, com intervenções oportunas. 

- Revela elevado nível de autonomia na 

pesquisa, seleção, organização e 

interpretação de informação. 

- Revela elevada facilidade na resolução de 

problemas e na tomada de decisão. 

- Utiliza métodos de trabalho e de estudo 

eficazes, como resultado de uma correta 

autoavaliação. 

- Respeita sempre a opinião e a intervenção 

dos outros. 

- Revela elevado espírito crítico e de 

cooperação, trabalhando muito bem em 

equipa. 

 

N

 Í 

V

E

L 

 

I 

N

T 

E 

R

C

A 

L 

A 

R 

* 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio.  

- Adquiriu os conhecimentos capacidades e 

atitudes previstas para cada um dos 

domínios, 

- tendo em vista as áreas de competência 

do Perfil dos Alunos. 

- Executa, normalmente, as tarefas 

solicitadas no prazo. 

- Está atento nas aulas e revela interesse 

para superar as dificuldades. 

- Participa regularmente nas atividades 

propostas, com intervenções oportunas. 

- Revela autonomia na pesquisa, seleção, 

organização e interpretação de 

informação. 

- Revela facilidade na resolução de 

problemas e na tomada de decisão. 

- Utiliza métodos de trabalho e de estudo 

normalmente eficazes, como resultado de 

uma correta autoavaliação. 

- Respeita, normalmente, a opinião e a 

intervenção dos outros. 

- Revela normalmente espírito crítico e de 

cooperação, trabalhando adequadamente 

em equipa. 

 

N

 Í 

V

E

L 

 

I 

N

T 

E 

R

C

A

L 

A

R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 

domínio. 

- Não adquiriu os conhecimentos capacidades e atitudes 

previstos para cada um dos domínios, tendo em vista as 

áreas de competência do Perfil dos Alunos. 

- Não executa as tarefas solicitadas no prazo. 

- Não está atento nas aulas e não revela interesse para 

superar as dificuldades. 

- Não participa nas atividades propostas, com intervenções 

oportunas. 

- Não revela autonomia na pesquisa, seleção, organização e 

interpretação de informação. 

- Não revela facilidade na resolução de problemas e na 

tomada de decisão. 

- Não utiliza métodos de trabalho e de estudo eficazes, como 

resultado de uma correta autoavaliação. 

- Não respeita, normalmente, a opinião e a intervenção dos 

outros. 

- Não revela espírito crítico e de cooperação, nem trabalha 

- adequadamente em equipa. 

 *NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 

18 A 20 

VALORES 

4 

14 A 17 

VALORES 

3 

10 A 13 

VALORES 

2 

8 A 9 

VALORES 

1 

0 A 7 

VALORES 

 

MUITO 

BOM 

BOM SUFICIENT

E 

INSUFICIENT

E 

FRACO  
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7.1.5 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  (TIC) 

Departamento Curricular Matemática e Ciências Experimentais  Disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
  1º, 2.º E .3º  TOTAL  MOD 1,2,3,4 100H 

 

 

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS 

/CONTEÚDOS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

A. LINGUAGENS E TEXTOS 

B. INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

C. RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS 

D. PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

F . DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

H. SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

I. SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO 

E TECNOLÓGICO 

J. CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

 

LITERACIA DA INFORMAÇÃO  E DOS 

DADOS 

 

MÓDULO 1 – PESQUISAR, FILTRAR 

E ESTRUTURAR INFORMAÇÃO E 

CONTEÚDOS EM AMBIENTES 

DIGITAIS 

 

 

 

 

 Módulo 2 – Organização e 

Tratamento de Dados 

 

 

- Formula questões que permitam orientar a recolha e a filtragem de 

informações pertinentes.  

- Reconhece as potencialidades de aplicações digitais que propiciam a 

pesquisa, a recolha, a análise, a organização e a representação de dados e 

estatística.  

- Utiliza as potencialidades e as características das aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, organização e representação de dados, nas suas múltiplas 

funções.  

- Manipula dados, aplicando critérios, funções e filtros para gerar tabelas, 

gráficos e diagramas com as aplicações digitais de representação de dados.  

- Respeita os direitos de autor e as licenças e compreende como se aplicam à 

informação e aos conteúdos digitais. 

- Realiza pesquisas, utilizando palavras-chave e termos selecionados e 

relevantes, de acordo com o tema a desenvolver. 

- Analisa, compara e avalia criticamente a qualidade e a credibilidade da 

informação. 

- Utiliza as potencialidades e as características das aplicações digitais para 

estruturar os conteúdos em documentos no modelo de relatório ou outro, 

nomeadamente, nas partes que o constituem devidamente formatados de 

acordo com uma norma. 

 

 

 

 

 

80% 

Fichas de 

avaliação 

Questões de 

aula 

Relatórios 

Trabalhos de 

investigação 

Trabalhos de 

projeto 

Trabalho 

Grupo/pares 

Registos de 

observação 

direta 

Registos de 

autoavaliação e 

de 

heteroavaliação 
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PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS 

/CONTEÚDOS 
                        DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 

A. LINGUAGENS E TEXTOS 

B. INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

D. PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

F . DESENVOLVIMENTO  

PESSOAL E AUTONOMIA 

H. SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

I. SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO 

E TECNOLÓGICO 

J. CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

 

 

CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS E 

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES  

 

 

Módulo 3 – Gestão de Base de 

Dados 

 

 

Módulo 4 – Criação de Páginas Web 

 

 

 

- Identifica as relações entre os elementos que compõem a estrutura de 

um SGBD. 

- Utiliza as múltiplas funções de um SGBD (criar, editar e formatar 

tabelas, consultas, formulários e relatórios).  

- Sabe criar, editar, atualizar e remover dados num SGBD. 

- Desenvolve soluções através da criação de bases de dados para 

situações concretas. 

- Implementa as diferentes fases de desenvolvimento de um site: 

planeamento, conceção, produção, teste e validação.  

- Desenvolve sites e cria conteúdos no âmbito de situações concretas. 

- Sabe criar e atualizar sites. 

- Utiliza as normas relacionadas com direitos de autor, com propriedade 

intelectual e com licenciamento, relativas à criação e publicação de 

recursos e conteúdos, que mobiliza nos seus trabalhos, combatendo o 

plágio. 

 

 

 

 

80% 

Fichas de 

avaliação 

 

Questões de aula 

Relatórios 

Trabalhos de 

investigação 

Trabalhos de 

projeto 

Trabalho 

Grupo/pares 

 

Registos de 

observação direta 

 

Registos de 

autoavaliação e 

de 

heteroavaliação 

 

E. RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

F . DESENVOLVIMENTO  

PESSOAL E AUTONOMIA 

G. BEM ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

ATITUDES 

- Ser assíduo e pontual. 

- Demostrar responsabilidade na realização, no cumprimento de prazos 

de entrega das tarefas solicitadas.  

- Apresentar rigor e qualidade nos trabalhos solicitados. 

- Respeitar corretamente o espaço, professores e colegas.  

- Participar de forma ordenada e respeitosa 

- .Revelar autonomia na execução das tarefas. 

 

 

 

 20% 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS (INCLUÍDAS EM TODOS OS DOMÍNIOS) 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 

NÍVEIS 
 
DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

C
R

IA
Ç

Ã
O

 D
E 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

E 
D

ES
EN

V
O

LV
IM
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T

O
 D

E
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O
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Ç
Õ

ES
 

 

M
Ó

D
U

LO
 3

– 
C

R
IA

Ç
Ã

O
 D

E 
C

O
N

TE
Ú

D
O

S 
E 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 D

E 
SO

LU
Ç

Õ
ES

 

Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para o domínio: 

- Identifica com muita facilidade as relações 

entre os elementos que compõem a estrutura 

de um SGBD. 

- Utiliza com muita facilidade as múltiplas 

funções de um SGBD (criar, editar e formatar 

tabelas, consultas, formulários e relatórios).  

- Sabe criar, editar, atualizar e remover com 

muita facilidade dados num SGBD. 

- Desenvolve com muita facilidade soluções 

através da criação de bases de dados para 

situações concretas. 

- Colabora com muita facilidade os seus pares 

na organização / realização de tarefas. 

- Participa e coloca com muita facilidade 

questões de forma organizada. 

-  Respeita com muita facilidade diferenças de 

características ou opiniões. 

- Resolve com muita facilidade problemas de 

natureza relacional de forma pacífica e com 

empatia. 

- Implementa e avalia com muita facilidade 

estratégias para superar as suas dificuldades e 

alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta com muita facilidade sentido de 

responsabilidade perante as tarefas que lhe 

são solicitadas. 

 
 
N 
Í 
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R 
* 

 Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 
para o domínio: 
- Identifica com alguma facilidade as relações entre 

os elementos que compõem a estrutura de um 

SGBD. 

- Utiliza com alguma facilidade as múltiplas funções 

de um SGBD (criar, editar e formatar tabelas, 

consultas, formulários e relatórios).  

- Sabe criar, editar, atualizar e remover com alguma 

facilidade dados num SGBD. 

- Desenvolve com alguma facilidade soluções 

através da criação de bases de dados para 

situações concretas. 

- Colabora com alguma facilidade os seus pares na 

organização / realização de tarefas. 

- Participa e coloca com alguma facilidade questões 

de forma organizada. 

-   Respeita com alguma facilidade diferenças de 

características ou opiniões. 

- Resolve com alguma facilidade problemas de 

natureza relacional de forma pacífica e com 

empatia. 

- Implementa e avalia com alguma facilidade 

estratégias para superar as suas dificuldades e 

alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta com alguma facilidade sentido de 

responsabilidade perante as tarefas que lhe são 

solicitadas. 
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Desempenho muito insuficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para o domínio: 
- Não identifica as relações entre os elementos que 

compõem a estrutura de um SGBD. 

- Não utiliza as múltiplas funções de um SGBD 

(criar, editar e formatar tabelas, consultas, 

formulários e relatórios).  

- Não sabe criar, editar, atualizar e remover dados 

num SGBD. 

- Não desenvolve soluções através da criação de 

bases de dados para situações concretas. 

- Não colabora com os seus pares na organização / 

realização de tarefas. 

- Não participa e coloca questões de forma 

organizada. 

- Não respeita diferenças de características ou 

opiniões. 

- Não resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Não implementa e não avalia estratégias para 

superar as suas dificuldades e alcançar os seus 

objetivos. 

-  Não apresenta sentido de responsabilidade 

perante as tarefas que lhe são solicitadas. 
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Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 
para o domínio: 
- Implementa com muita facilidade as diferentes 

fases de desenvolvimento de um site: 

planeamento, conceção, produção, teste e 

validação.  

- Desenvolve com muita facilidade sites e cria 

conteúdos no âmbito de situações concretas. 

- Sabe criar e atualizar sites com muita facilidade. 

- Utiliza com muita facilidade as normas 

relacionadas com direitos de autor, com 

propriedade intelectual e com licenciamento, 

relativas à criação e publicação de recursos e 

conteúdos, que mobiliza nos seus trabalhos, 

combatendo o plágio. 

- Colabora com muita facilidade os seus pares na 

organização / realização de tarefas. 

- Participa e coloca com muita facilidade questões 

de forma organizada. 

- Respeita com muita facilidade diferenças de 

características ou opiniões. 

- Resolve com muita facilidade problemas de 

natureza relacional de forma pacífica e com 

empatia. 

- Implementa e avalia com muita facilidade 

estratégias para superar as suas dificuldades e 

alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta com muita facilidade sentido de 

responsabilidade perante as tarefas que lhe são 

solicitadas. 
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 Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 
para o domínio: 

 
- Implementa com alguma facilidade as diferentes 

fases de desenvolvimento de um site: planeamento, 

conceção, produção, teste e validação.  

- Desenvolve com alguma facilidade sites e cria 

conteúdos no âmbito de situações concretas. 

- Sabe criar e atualizar sites com alguma facilidade. 

-  Utiliza com alguma facilidade as normas 

relacionadas com direitos de autor, com 

propriedade intelectual e com licenciamento, 

relativas à criação e publicação de recursos e 

conteúdos, que mobiliza nos seus trabalhos, 

combatendo o plágio. 

- Colabora com alguma facilidade os seus pares na 

organização / realização de tarefas. 

- Participa e coloca com alguma facilidade questões 

de forma organizada. 

- Respeita com alguma facilidade diferenças de 

características ou opiniões. 

- Resolve com alguma facilidade problemas de 

natureza relacional de forma pacífica e com 

empatia. 

- Implementa e avalia com alguma facilidade 

estratégias para superar as suas dificuldades e 

alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta com alguma facilidade, sentido de 

responsabilidade perante as tarefas que lhe são 

solicitadas.  
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Desempenho muito insuficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para o domínio: 

 

- Não implementa as diferentes fases de 

desenvolvimento de um site: planeamento, 

conceção, produção, teste e validação.  

- Não desenvolve sites e cria conteúdos no âmbito 

de situações concretas. 

- Não sabe criar e atualizar sites. 

-  Não utiliza as normas relacionadas com direitos 

de autor, com propriedade intelectual e com 

licenciamento, relativas à criação e publicação de 

recursos e conteúdos, que mobiliza nos seus 

trabalhos, combatendo o plágio. 

- Não colabora com os seus pares na organização / 

realização de tarefas. 

- Não participa e coloca questões de forma 

organizada. 

- Não respeita diferenças de características ou 

opiniões. 

- Não resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Não implementa e avalia estratégias para superar 

as suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. 

- Não apresenta sentido de responsabilidade 

perante as tarefas que lhe são solicitadas. 
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DESEMPENHO MUITO BOM RELATIVAMENTE AOS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

PREVISTOS PARA O DOMÍNIO: 
 

- Ser assíduo e pontual. 

- Demostra responsabilidade na realização, 

no cumprimento de prazos de entrega das 

tarefas solicitadas.  

- Apresenta rigor e qualidade nos trabalhos 

solicitados. 

- Respeita corretamente o espaço, 

professores e colegas.  

- Participa de forma ordenada e respeitosa. 

- Revela autonomia na execução das tarefas. 
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 DESEMPENHO SUFICIENTE RELATIVAMENTE AOS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

PREVISTOS PARA O DOMÍNIO: 
 

- Por vezes é assíduo e pontual. 

- Demostra por vezes responsabilidade na 

realização, no cumprimento de prazos 

de entrega das tarefas solicitadas.  

- Apresenta por vezes algum rigor e 

qualidade nos trabalhos solicitados. 

- Respeita por vezes corretamente o 

espaço, professores e colegas.  

- Participa por vezes de forma ordenada e 

respeitosa. 

- Revela por vezes autonomia na 

execução das tarefas. 
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DESEMPENHO MUITO INSUFICIENTE RELATIVAMENTE AOS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES PREVISTOS PARA O 

DOMÍNIO: 
 
 

- Não é assíduo e revela falta de pontualidade. 

- Não demostra responsabilidade na realização, no 

cumprimento de prazos de entrega das tarefas 

solicitadas.  

- Não apresenta rigor e qualidade nos trabalhos 

solicitados. 

- Não respeita corretamente o espaço, professores e 

colegas.  

- Não participa de forma ordenada e respeitosa. 

- Não revela autonomia na execução das tarefas. 
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7.1.6 EDUCAÇÃO FÍSICA 
INTRODUÇÃO: os critérios de avaliação específicos em educação física para o ensino secundário: cursos profissionais (10, 11 e 12 anos) articulam as áreas  

de competências do perfil do aluno e os domínios com as aprendizagens essenciais em educação física distribuídas por três grandes áreas específicas de  

ponderação e um domínio transversal 

1 - Atividades físicas com integração do domínio das Atitudes e comportamentos             2- Aptidão física                   3- Conhecimentos  

      A estrutura modular existente nestes cursos resulta em 1 módulos teórico e os restantes módulos teórico-práticos pelo que, estes critérios são aplicados de  forma diferente   

      relativamente aos distintos tipos de módulos.  

Avaliação do MÓDULO (Teórico) 

Atividade Física / Contextos de Saúde 
 

Áreas de Competências do 
Perfil de Aluno Áreas de 

Ponderação 
Domínios 

 

Sub-Áreas 

Descritores de Desempenho (Aprendizagens Essenciais) Ponderaçã
o 

Recolha de 
Informação 

 

A – Linguagens e textos 

 

B – Informação e 

comunicação 

 

C – Raciocínio e resolução 

de problemas 

 

I – Saber científico, técnico 

e tecnológico 

 

      

 

CONHECIMENTOS 

 

 

 

- Aptidão Física e 

Saúde 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores 
associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 
corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a 
qualidade do meio ambiente.  
 

- Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à 
prática das atividades físicas, tais como doenças, lesões, 
substâncias dopantes e condições materiais, de equipamentos e 
de orientação do treino, utilizando esse conhecimento de modo a 
garantir a realização de atividade física em segurança.  

 

 

 

80% 

 

- Fichas de 
avaliação 

- Questões 
de aula 
 

- Relatórios 
 

- Registos de 
autoavaliação 

 

E- Relacionamento 

interpessoal 

 

 F - Desenvolvimento    

pessoal e autonomia 

 

 

ATITUDES e 

COMPORTAMENTOS 

 

 

Desenvolvimento e evidência de adequadas Competências e Comportamentos Sociais através 

de:  
 

- Participação e empenho nas tarefas da aula  

- Responsabilidade no cumprimento e respeito pelas regras 

- Assiduidade e pontualidade 

- Bom relacionamento social 

- Boa cooperação com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, admitindo as 

indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas 

 
 

20% 
 
 
 

 

- Registos de 
observação 
direta 

- Questões de 
aula 

- Trabalho 
Individual 
grupo/pares 
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AVALIAÇÃO DOS MÓDULOS (TEÓRICO-PRÁTICOS) 

 
C – Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

D – Pensamento 

crítico e 

pensamento criativo 

 

E – Relacionamento 

interpessoal 

 

G – Bem-estar, 

saúde e ambiente 

 

H – Sensibilidade 

estética e artística 

 

J – Consciência e 

domínio do corpo 

 

 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 
F - Desenvolvimento    

pessoal e autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

FISICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATITUDES e 

COMPORTAMENTOS 

 

 

Jogos Desportivos 
Coletivos 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS 

DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), 

realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas 

elementares em todas as funções, aplicando as regras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Registos de 
observação 
direta 

 

- Questões de 
aula 
 

- Trabalho 
Individual 
grupo/pares 

 
 

- Grelhas de 
Observação 

 

- Registos de 
autoavaliação 

 

- Avaliação 
diagnóstica, 
Formativa e 
Sumativa 

 

 

 

Ginástica 

Realizar na Ginástica, as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, 

do solo e de outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, 

aplicando os critérios de correção técnica 

 

Dança 

Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 

(Dança Livre Danças Sociais e Danças Tradicionais), sequências de 

elementos técnicos elementares em coreografias individuais e/ou em pares 

ou de grupo  

 

Atletismo 

Realizar e analisar no Atletismo, um salto, uma corrida e um lançamento 

cumprindo as exigências elementares, técnicas e regulamentares 

 

Badminton 

Realizar com oportunidade e correção as ações técnico e tácticas 

elementares do Jogos de Badminton em participação e desempenho 

individual e em situação de jogo. 

 

Atividades Exploração 

 da Natureza 

Realizar percursos de nível elementar com utilização de técnicas de 

Orientação,  respeitando as regras de organização, participação, e de 

preservação da qualidade do ambiente. 

 

Aptidão Física 

Desenvolver as diferentes capacidades motoras evidenciando aptidão 

muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão 

Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo  

Desenvolvimento e evidência de adequadas Competências e Comportamentos Sociais através de:  

- Participação e empenho nas tarefas da aula  

- Responsabilidade no cumprimento e respeito pelas regras 

- Assiduidade e pontualidade 

- Bom relacionamento social 

- Boa cooperação com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, admitindo as indicações 
que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas 

       
 

20% 

- Registos de 
observação 
direta 

- Grelhas de 
Observação 

- Registos de 
autoavaliação 
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A – Linguagens e 

textos 

B – Informação e 

comunicação 

C – Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

I – Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

CONHECIMENTOS 

 

- Conhece a Regulamentação de Atividades Físicas e Desportivas abordadas nas aulas assim como as 

formas do seu desenvolvimento 

 

- Conhece os procedimentos técnicos e táticos adequados na realização de atividades físicas e desportivas 

abordadas nas aulas práticas (Conteúdos dos Módulos) 

 
 

20% 

 

- Fichas de 
avaliação 

- Questões 
de aula 

- Relatórios 
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CENÁRIOS ALTERNATIVOS  
 

REGIME MISTO (UMA PARTE DAS AULAS PRESENCIAIS E UMA PARTE À DISTÂNCIA) 
 

REGIME ENSINO À DISTÂNCIA 

- MÓDULO TEÓRICO:  MANTÉM AS COTAÇÕES 

- MÓDULOS TEÓRICO-PRÁTICOS: ATIVIDADES FÍSICAS 40%   CONHECIMENTOS 40%   

ATITUDES E COMPORTAMENTOS 20% 

MÓDULO TEÓRICO:  MANTÉM AS COTAÇÕES 

MÓDULOS TEÓRICO-PRÁTICOS: CONHECIMENTOS 80%   ATITUDES E 

COMPORTAMENTOS 20% 

 
Níveis de desempenho 

         Níveis 
 
Domínios 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 

Desempenho muito bom 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio. 

O aluno evidencia:  

 

- Um muito bom desempenho na 

prática de Atividades Físicas e nos 

níveis da Aptidão Física 

- Uma elevada aquisição de 

Conhecimentos 

- Boas Atitudes e Comportamentos 

Sociais 

Nível 
intercalar 

 Desempenho suficiente 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio. 

O aluno evidencia:  

 

- Um desempenho suficiente na prática 

de Atividades Físicas e nos níveis da 

Aptidão Física 

- Aquisição dos principais 

Conhecimentos 

- Adequadas Atitudes e 

Comportamentos Sociais 

 

Nível 

intercalar 

Desempenho muito insuficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio. 

O aluno evidencia: 

 

- Um desempenho muito insuficiente na prática de 

Atividades Físicas e um baixo nível da Aptidão Física 

- Uma reduzida aquisição de Conhecimentos  

- Desadequadas Atitudes e Comportamentos Sociais. 

 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 

18 a 20 valores 

4 

14 a 17 valores 

3 

10 a 13 valores 

2 

8 a 9 valores 

1 

0 a 7 valores 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 
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8. DISCIPLINAS ÁREA CIENTÍFICA - CURSOS EM FUNCIONAMENTO 

  8.1 MATEMÁTICA 

Departamento Curricular Matemática e Ciências Experimentais  Disciplina Matemática 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
  1º, 2º E 3º ANOS 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DO ALUNO  
DOMÍNIOS                               DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

A- LINGUAGEM E TEXTOS 
 

B- INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

C- RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO  
          DE PROBLEMAS 
 

D- PENSAMENTO CRÍTICO  
E CRIATIVO 

 

E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
 

F- DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 
 

G- BEM-ESTAR, SAÚDE  
          E AMBIENTE 
 

H- SENSIBILIDADE ESTÉTICA  
E ARTÍSTICA 

 

I- SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO 

E TECNOLÓGICO 
 

J- CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 
          DO CORPO 

 

 
 

Conhecimento de factos, 

conceitos e procedimentos 

 

 

Resolução de problemas e 

raciocínio matemático 

- Compreende os procedimentos, técnicas, conceitos, propriedades e 
relações matemáticas e utiliza-os para analisar, interpretar e resolver 
situações em contextos variados, no âmbito dos temas matemáticos. 

-  
- Resolve e formula problemas, analisa estratégias de resolução e 

interpreta os resultados de forma crítica e autónoma. 
-  
- Compreende, generaliza e elabora raciocínios e outras formas de 

argumentação matemática 

 

 

70% 
 
 
 
 
 

 

Fichas de 
avaliação 

formativas e 
sumativas 

 

Questões de 
aula 

 
 
 

Registos de 
observação 

direta 
 
 

Registos de 
autoavaliação e de        

heteroavaliação 

     
 

Trabalho  

Grupo/pares 

 
 

Comunicação Matemática 

- Exprime de forma oral/escrita, ideias matemáticas descrevendo e 
justificando raciocínios, procedimentos e conclusões. 

- Usa corretamente a língua portuguesa para comunicar e estruturar o 
pensamento. 

- Usa a tecnologia digital, nomeadamente, a calculadora gráfica, para 
resolver problemas e apresentar soluções 

 
 

10% 

Atitudes 
 

Responsabilidade 

Interesse e empenho 

Autonomia 

Comportamento 

Relacionamento interpessoal 

- Revela empenho, responsabilidade e autonomia no cumprimento de 
tarefas. 

- Participa e mostra espírito de iniciativa no desenvolvimento de tarefas. 

- Demonstra compreensão e respeito pelos outros. 
- Assume posturas e comportamentos adequados em sala de aula. 
- Revela espírito crítico a avaliar o trabalho desenvolvido, identificando 

progressos, lacunas e dificuldades na aprendizagem. 

 
20% 
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PERFIL DE APRENDIZAGENS 

 
NÍVEIS 

 

DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
C

O
N
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EN

TO
 D

E 
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C
TO

S,
 C

O
N

C
EI

TO
S 

E 
P

R
O

C
ED

IM
EN

TO
S 

R
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O
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Ç
Ã

O
 D

E 
P

R
O

B
LE

M
A

S 
E 

R
A

C
IO

C
ÍN

IO
 M

A
TE

M
Á

TI
C

O
 

 
 

Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 
para o domínio: 

 
 
- Compreende os procedimentos, técnicas, 

conceitos, propriedades e relações matemáticas 
e utiliza-os para analisar, interpretar e resolver 
situações em contextos variados, no âmbito dos 
temas matemáticos. 

-  

- Resolve e formula problemas, analisa 
estratégias de resolução e interpreta os 
resultados de forma crítica e autónoma. 

-  

- Compreende, generaliza e elabora raciocínios e 
outras formas de argumentação matemática 

 

 
 
 

 
N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 

* 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para o domínio: 
 
 
- Compreende os procedimentos, técnicas, 

conceitos, propriedades e relações 
matemáticas e utiliza-os para analisar, 
interpretar e resolver situações em 
contextos variados, no âmbito dos temas 
matemáticos. 

 

- Resolve e formula problemas, analisa 
estratégias de resolução e interpreta os 
resultados de forma crítica e autónoma. 

 

- Compreende, generaliza e elabora 
raciocínios e outras formas de 
argumentação matemática 

 

 
 
 
 

N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 

* 

Desempenho muito insuficiente 

relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos para o 
domínio: 
 
 
- Compreende os procedimentos, técnicas, 

conceitos, propriedades e relações 
matemáticas e utiliza-os para analisar, 
interpretar e resolver situações em 
contextos variados, no âmbito dos temas 
matemáticos. 

 

- Resolve e formula problemas, analisa 
estratégias de resolução e interpreta os 
resultados de forma crítica e autónoma. 

 

- Compreende, generaliza e elabora 
raciocínios e outras formas de 
argumentação matemática 
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PERFIL DE APRENDIZAGENS 
 

NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

  

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 M
a

te
m

á
ti

c
a

 

Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 

para o domínio: 

 

 

- Exprime de forma oral/escrita, ideias 
matemáticas descrevendo e justificando 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 

 

- Usa corretamente a língua portuguesa para 
comunicar e estruturar o pensamento. 

 

- Usa a tecnologia digital, nomeadamente, a 
calculadora gráfica, para resolver problemas e 
apresentar soluções 

 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

* 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para o domínio: 

 

 

- Exprime de forma oral/escrita, ideias 
matemáticas descrevendo e justificando 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 

 

- Usa corretamente a língua portuguesa 
para comunicar e estruturar o 
pensamento. 

 

- Usa a tecnologia digital, nomeadamente, 
a calculadora gráfica, para resolver 
problemas e apresentar soluções 

 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

* 

Desempenho muito insuficiente 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para o 

domínio: 

 

- Exprime de forma oral/escrita, ideias 
matemáticas descrevendo e justificando 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 

 

- Usa corretamente a língua portuguesa 
para comunicar e estruturar o 
pensamento. 

 

- Usa a tecnologia digital, nomeadamente, 
a calculadora gráfica, para resolver 
problemas e apresentar soluções 

* Os níveis intercalares correspondentes aos níveis 4 e 2 não se apresentam descritos, de modo a permitir uma maior flexibilidade no momento de enquadrar o desempenho do aluno num determinado perfil 
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PERFIL DE APRENDIZAGENS 
 

NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

  

A
ti

tu
d

e
s

 
 

Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
o domínio: 
 

 

 
- Revela empenho, responsabilidade e autonomia 

no cumprimento de tarefas. 

 

- Participa e mostra espírito de iniciativa no 
desenvolvimento de tarefas. 

 

- Demonstra compreensão e respeito pelos outros. 
 

- Assume posturas e comportamentos adequados 
em sala de aula. 

 

- Revela espírito crítico a avaliar o trabalho 
desenvolvido, identificando progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem. 

 
N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 
* 

 Desempenho suficiente 

relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos 
para o domínio: 

 

 

- Revela empenho, 
responsabilidade e autonomia 
no cumprimento de tarefas. 

 

- Participa e mostra espírito de 
iniciativa no desenvolvimento 
de tarefas. 

 

- Demonstra compreensão e 
respeito pelos outros. 

 

- Assume posturas e 
comportamentos adequados 
em sala de aula. 

 

- Revela espírito crítico a avaliar 
o trabalho desenvolvido, 
identificando progressos, 
lacunas e dificuldades na 
aprendizagem. 

 
N
 Í 
V
E
 
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A
L 
A
R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para o 
domínio: 
 

 
- Revela empenho, responsabilidade e autonomia no 

cumprimento de tarefas. 
 

- Participa e mostra espírito de iniciativa no 
desenvolvimento de tarefas. 
 

- Demonstra compreensão e respeito pelos outros. 
 

- Assume posturas e comportamentos adequados em 
sala de aula. 

 

- Revela espírito crítico a avaliar o trabalho 
desenvolvido, identificando progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem. 

 

 *NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 

18 a 20 

valores 

4 

14 a 17 

valores 

3 

10 a 13 

valores 

2 

8 a 9 

valores 

1 

0 a 7 

valores 

 

Muito 
bom 

Bom Suficiente Insuficiente Fraco 
 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
          (170586)   

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 62  
 

 

  

 8.2 FÍSICO-QUÍMICA 

Departamento Curricular Matemática e Ciências Experimentais  Disciplina Físico-Química 
 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
  1º, 2º E 3º ANOS 

 

PERFIL DO ALUNO/ ÁREAS DE  

    COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS

/TEMAS/CONTEÚDO

S 

                                               DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 

A-LINGUAGEM E TEXTOS 

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

I - SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

- Conhecimento 

- Identifica/Explica factos, conceitos, teorias e dados de natureza científica e 
tecnológica. 

- Expressa as suas ideias e aprendizagens, quer oralmente, quer por escrito, 
utilizando vocabulário específico da disciplina. 

- Explora acontecimentos, que documentem a natureza do conhecimento científico.  

 

 

35% 

 

Fichas de 

avaliação 

 

Questões de 

aula 

Trabalhos de 

projeto 

Trabalho 

Grupo/pares 

 

Portefólios 

Guiões 

 

Registos de 

observação 

direta 

 

 

 

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

C-RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS 

D-PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 

G-BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

- Resolução de  

problemas 

- Pensamento crítico 

e criativo 

- Interpreta factos, conceitos, teorias e dados de natureza científica e tecnológica. 

- Aplica conhecimentos a novas situações. 

- Seleciona e organiza informação, a partir de fontes diversas, de forma autónoma, 

integrando saberes prévios, para construir novos conhecimentos. 

- Avalia e valida a informação recolhida testando a sua credibilidade. 

- Formula e comunica opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas 

com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

- Toma decisões para resolver problemas. 

- Evidencia comportamentos que promovem a saúde e bem - estar visando o bem 

comum e a construção de um futuro sustentável. 

- Envolve-se em projetos/atividades que visam cuidar de si, dos outros e do ambiente. 

 

 

 

           

 

 

 

 

             35% 
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C-RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

I - SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

J-CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

- Prático e 

experimental 

- Planifica e/ou executa trabalho de natureza experimental.** 

- Recolhe, regista e organiza dados de trabalhos experimentais.** 

- Interpreta estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis 

controladas, dependentes e independentes. 

- Tira conclusões baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da 

realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de 

campo. 

 

 

10% 

 

Registos de 

autoavaliação e 

de        

heteroavaliação 

 

*E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

  *F - DESENVOLVIMENTO  

PESSOAL E AUTONOMIA 

- Atitudes 

 

 O aluno deve: 

- Ser assíduo e pontual. 

- Ser portador do material necessário à realização da aula. 

- Apresentar responsabilidade na realização dos trabalhos propostos. 

- Mostrar interesse/empenho nas atividades da sala de aula. 

- Revelar criatividade na participação nas atividades da sala de aula. 

- Implementar e avaliar estratégias para superar as suas dificuldades e alcançar os 

seus objetivos. 

 

    

 

 

 

            20% 

        *ÁREAS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS (INCLUÍDAS EM TODOS OS DOMÍNIOS) 
**CASO NÃO SEJAM PLANIFICADOS/EXECUTADOS TRABALHOS DE NATUREZA EXPERIMENTAL, REALIZAR-SE-ÃO SIMULAÇÕES, ENVOLVENDO VÍDEOS (DEMONSTRAÇÕES), COM RECOLHA, REGISTO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS. 
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PERFIL DE APRENDIZAGENS 
 

           NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 
5 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

  

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 C

IE
N

T
ÍF

IC
O

 

- Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 
para o domínio: 

- Expressa as suas ideias e aprendizagens, quer 

oralmente, quer por escrito, utilizando 

vocabulário específico da disciplina. 

- Estabelece relações intra e interdisciplinares e 

com situações do quotidiano e da sua área 

envolvente. 

- Explora acontecimentos, atuais ou históricos, 

que documentem a natureza do conhecimento 

científico. 

- Colabora com os seus pares na organização / 

realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma organizada. 

- Respeita diferenças de características, crenças 

ou opiniões. 

- Resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

-  Implementa e avalia estratégias para superar as 

suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta sentido de responsabilidade perante 

as tarefas que lhe são solicitadas. 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 
* 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para o domínio. 
- Expressa as suas ideias e aprendizagens, 

quer oralmente, quer por escrito, utilizando 

vocabulário específico da disciplina. 

- Estabelece relações intra e interdisciplinares 

e com situações do quotidiano e da sua área 

envolvente. 

- Explora acontecimentos, atuais ou históricos, 

que documentem a natureza do 

conhecimento científico. 

- Colabora com os seus pares na organização / 

realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma 

organizada. 

- Respeita diferenças de características, 

crenças ou opiniões. 

- Resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para superar 

as suas dificuldades e alcançar os seus 

objetivos. 

- Apresenta sentido de responsabilidade 

perante as tarefas que lhe são solicitadas. 

N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 

N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 

- * 

Desempenho muito insuficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para o domínio. 

- Expressa as suas ideias e aprendizagens, quer 

oralmente, quer por escrito, utilizando 

vocabulário específico da disciplina. 

- Estabelece relações intra e interdisciplinares e 

com situações do quotidiano e da sua área 

envolvente. 

- Explora acontecimentos, atuais ou históricos, 

que documentem a natureza do conhecimento 

científico. 

- Colabora com os seus pares na organização / 

realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma 

organizada. 

- Respeita diferenças de características, crenças 

ou opiniões. 

- Resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para superar 

as suas dificuldades e alcançar os seus 

objetivos. 

- Apresenta sentido de responsabilidade perante 

as tarefas que lhe são solicitadas. 
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PERFIL DE APRENDIZAGENS 

            NÍVEIS 
DOMÍNIO 5 4 3 2 1 

 
R

E
S

O
L

U
Ç
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O

 D
E
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R

O
B

L
E

M
A

S
 E

 P
E

N
S

A
M

E
N

T
O

 C
R

IT
IC

O
 E

 C
R

IA
T

IV
O

 
 

                           

Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para o domínio: 

 
- Interpreta factos, conceitos, teorias e dados 

de natureza científica e tecnológica. 

- Aplica conhecimentos a novas situações. 

- Seleciona e organiza informação, a partir de 

fontes diversas, de forma autónoma, 

integrando saberes prévios, para construir 

novos conhecimentos. 

- Avalia e valida a informação recolhida 

testando a sua credibilidade. 

- Formula e comunica opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA). 

- Toma decisões para resolver problemas. 

- Cria soluções estéticas, criativas e 

pessoais. 

- Evidencia comportamentos que promovem 

a saúde e bem - estar visando o bem 

comum e a construção de um futuro 

sustentável. 

- Envolve-se em projetos/atividades que 

visam cuidar de si, dos outros e do 

ambiente. Colabora com os seus pares na 

organização / realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma 

organizada. 

 

 

 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 
para o domínio. 

- Interpreta factos, conceitos, teorias e dados de 

natureza científica e tecnológica. 

- Aplica conhecimentos a novas situações. 

- Seleciona e organiza informação, a partir de 

fontes diversas, de forma autónoma, integrando 

saberes prévios, para construir novos 

conhecimentos. 

- Avalia e valida a informação recolhida testando a 

sua credibilidade. 

- Formula e comunica opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e relacionadas 

com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). 

- Toma decisões para resolver problemas. 

- Cria soluções estéticas, criativas e pessoais. 

- Evidencia comportamentos que promovem a 

saúde e bem - estar visando o bem comum e a 

construção de um futuro sustentável. 

- Envolve-se em projetos/atividades que visam 

cuidar de si, dos outros e do ambiente. 

- Colabora com os seus pares na organização / 

realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma organizada. 

 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 

o domínio. 

- Interpreta factos, conceitos, teorias e dados de 

natureza científica e tecnológica. 

- Aplica conhecimentos a novas situações. 

- Seleciona e organiza informação, a partir de fontes 

diversas, de forma autónoma, integrando saberes 

prévios, para construir novos conhecimentos. 

- Avalia e valida a informação recolhida testando a 

sua credibilidade. 

- Formula e comunica opiniões críticas, 

cientificamente fundamentadas e relacionadas com 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

- Toma decisões para resolver problemas. 

- Cria soluções estéticas, criativas e pessoais. 

- Evidencia comportamentos que promovem a saúde 

e bem - estar visando o bem comum e a construção 

de um futuro sustentável. 

- Envolve-se em projetos/atividades que visam cuidar 

de si, dos outros e do ambiente. 

- Colabora com os seus pares na organização / 

realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma organizada. 

- Respeita diferenças de características, crenças ou 

opiniões. 

- Resolve problemas de natureza relacional de forma 

pacífica e com empatia. 
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- Respeita diferenças de características, 

crenças ou opiniões. 

- Resolve problemas de natureza relacional 

de forma pacífica e com empatia. 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para 

superar as. 

- Apresenta sentido de responsabilidade 

perante as tarefas que lhe são solicitadas. 

 

- Respeita diferenças de características, crenças 

ou opiniões. 

- Resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para superar as 

suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta sentido de responsabilidade perante 

as tarefas que lhe são solicitadas. 

 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para superar as 

suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta sentido de responsabilidade perante as 

tarefas que lhe são solicitadas. 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
          (170586)   

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 67  
 

 

  

 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 

 

          NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 
5 4 

 
3 

 
2 

 
1 

P
R

Á
T

IC
O

 E
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L
 

Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 

para o domínio: 

 

- Planifica e/ou executa trabalho de natureza 

experimental. 

- Recolhe, regista e organiza dados de trabalhos 

experimentais. 

- Interpreta estudos experimentais com dispositivos 

de controlo e variáveis controladas, dependentes 

e independentes. 

- Tira conclusões baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da 

realização de atividades práticas diversificadas – 

laboratoriais, experimentais, de campo. 

- Mobiliza conhecimentos para manusear materiais 

/ equipamentos na execução dos seus trabalhos. 

- Colabora com os seus pares na organização e 

realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma organizada. 

- Respeita diferenças de características ou 

opiniões. 

 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 
 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para o domínio: 

 

- Planifica e/ou executa trabalho de natureza 

experimental. 

- Recolhe, regista e organiza dados de 

trabalhos experimentais. 

- Interpreta estudos experimentais com 

dispositivos de controlo e variáveis 

controladas, dependentes e independentes. 

- Tira conclusões baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da 

realização de atividades práticas 

diversificadas – laboratoriais, experimentais, 

de campo. 

- Mobiliza conhecimentos para manusear 

materiais / equipamentos na execução dos 

seus trabalhos. 

- Colabora com os seus pares na 

organização e realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma 

organizada. 

- Respeita diferenças de características ou 

opiniões. 

- Resolve problemas de natureza relacional 

de forma pacífica e com empatia. 

 

 

 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 
 

Desempenho muito insuficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para o domínio: 

 

- Planifica e/ou executa trabalho de natureza 

experimental. 

- Recolhe, regista e organiza dados de trabalhos 

experimentais. 

- Interpreta estudos experimentais com 

dispositivos de controlo e variáveis controladas, 

dependentes e independentes. 

- Tira conclusões baseadas em conceitos e 

evidências científicas, obtidas através da 

realização de atividades práticas diversificadas – 

laboratoriais, experimentais, de campo. 

- Mobiliza conhecimentos para manusear materiais 

/ equipamentos na execução dos seus trabalhos. 

- Colabora com os seus pares na organização e 

realização de tarefas. 

- Participa e coloca questões de forma organizada. 

- Respeita diferenças de características ou 

opiniões. 
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PRÁTICO 

 E 

EXPERIMEN

TAL 

 

- Resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para superar as 

suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. 

-  Apresenta sentido de responsabilidade perante 

as tarefas que lhe são solicitadas. 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

- * 

 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para 

superar as suas dificuldades e alcançar os 

seus objetivos. 

- Apresenta sentido de responsabilidade 

perante as tarefas que lhe são solicitadas. 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

- * 

 

- Resolve problemas de natureza relacional de 

forma pacífica e com empatia. 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

- Implementa e avalia estratégias para superar as 

suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. 

- Apresenta sentido de responsabilidade perante 

as tarefas que lhe são solicitadas. 

 
  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
          (170586)   

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 69  
 

 

  

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 

NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

E
- 
R

E
L

A
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

 I
N

T
E

R
P

E
S

S
O

A
L
 

*F
 -

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 P
E

S
S

O
A

L
 E

 A
U

T
O

N
O

M
IA

 

 

Desempenho muito bom relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos 
para o domínio. 
 

- Ser assíduo e pontual. 

- Ser portador do material necessário à realização 

da aula. 

- Apresentar responsabilidade na realização dos 

trabalhos propostos. 

- Mostrar interesse/empenho nas atividades da 

sala de aula. 

- Revelar criatividade na participação nas 

atividades da sala de aula. 

- Implementar e avaliar estratégias para superar 

as suas dificuldades e alcançar os seus 

objetivos. 

 

 
N 
 Í 
V 
E 
L 
 
I  
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 
 

 Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para o domínio. 

 

- Ser assíduo e pontual. 

- Ser portador do material necessário à 

realização da aula. 

- Apresentar responsabilidade na realização 

dos trabalhos propostos. 

- Mostrar interesse/empenho nas atividades da 

sala de aula. 

- Revelar criatividade na participação nas 

atividades da sala de aula. 

- Implementar e avaliar estratégias para 

superar as suas dificuldades e alcançar os 

seus objetivos. 

 

 
N 
Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 

 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para 
o domínio. 
 

- Ser assíduo e pontual. 

- Ser portador do material necessário à realização da 

aula. 

- Apresentar responsabilidade na realização dos 

trabalhos propostos. 

- Mostrar interesse/empenho nas atividades da sala 

de aula. 

- Revelar criatividade na participação nas atividades 

da sala de aula. 

- Implementar e avaliar estratégias para superar as 

suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. 

-  
 

*NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 

18 a 20 

valores 

4 

14 a 17 

valores 

3 

10 a 13 

valores 

2 

8 a 9 

valores 

1 

0 a 7 

valores 

Muito 
bom 

Bom Suficiente Insuficiente Fraco 
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8.3 BIOLOGIA 

Departamento Curricular Matemática e Ciências Experimentais  Disciplina Biologia 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC.  
 

  1º, 2º E 3º ANOS 

 

PERFIL DO ALUNO/ ÁREAS DE  

    COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/T

EMAS/CONTEÚDOS 
                                               DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 

A- LINGUAGEM ETEXTOS  

 

B-  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Conhecimento 

- Nível 5: Conhece e reproduz, com rigor científico, a maioria dos dados, conceitos, 

modelos e teorias/leis científicas.  

- Nível 4: Conhece e reproduz, com algumas falhas na linguagem científica, a maioria 

dos dados, dados, conceitos, modelos e teorias/leis científicos.  

- Nível 3: Conhece e reproduz, com falhas na linguagem científica, dados, conceitos, 

modelos e teorias/leis científicos. 

-  Nível 2: Tem dificuldade em conhecer e reproduzir dados, conceitos, modelos e 

teorias/leis científicos.  

- Nível 1: Não conhece nem reproduz dados, conceitos, modelos e teoria/leis 

científicas.  

 

 

30% 

 

Fichas de 

avaliação 

 

Questões de 

aula/Situações 

problema 

 

 Relatórios 

Trabalhos de 

investigação/ 

pesquisa 

Trabalho de 

projeto  

Trabalhos de 

Grupo/pares 

 

Portefólios 

Guiões 

 

 

 

Registos de 

observação 

direta 

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

C-RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

D-PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 

 

G-BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Resolução de  

problemas 

Pensamento crítico e 

criativo 

 

-  Nível 5: Aplica e mobiliza, com rigor científico, a maioria dos conhecimentos 

científicos.  

- Nível 4: Aplica e mobiliza, com algumas falhas na linguagem científica, a maioria dos 

conhecimentos científicos.  

- Nível 3: Aplica e mobiliza, com falhas na linguagem científica, os conhecimentos 

científicos.  

- Nível 2: Tem dificuldade em aplicar e mobilizar os conhecimentos científicos. 

- Nível 1: Não aplica nem mobiliza os conhecimentos científicos 

 

 

           

 

 

 

 

20% 
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C-RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

J-CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

Prático e experimental 

- Nível 5: Planifica, realiza e interpreta, com rigor científico, a maioria das atividades 

práticas, laboratoriais, experimentais.  

- Nível 4: Planifica, realiza e interpreta, com algumas falhas na linguagem científica, a 

maioria das atividades práticas, laboratoriais, experimentais.  

- Nível 3: Planifica, realiza e interpreta, com falhas na linguagem científica, atividades 

práticas, laboratoriais, experimentais.  

- Nível 2: Tem dificuldade em planificar, realizar e interpretar atividades práticas, 

laboratoriais, experimentais. 

-  Nível 1: Não planifica, nem realiza, nem interpreta atividades práticas, laboratoriais, 

experimentais. 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registos de 

autoavaliação e 

de        

heteroavaliação 

*E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

  *F - DESENVOLVIMENTO  PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 A
ti
tu

d
e

s
 

Interesse e 

empenho 

Responsabilidade 

Autonomia 

 

 

 

 

 

 

Comportamento 

Relacionamento 

interpessoal 

- Nível 5: Manifesta um elevado grau de interesse, empenho, responsabilidade e 

autonomia no cumprimento das tarefas.  

- Nível 4: Manifesta, quase sempre, interesse, empenho, responsabilidade e autonomia 

no cumprimento das tarefas.  

- Nível 3: Manifesta interesse, empenho, responsabilidade e autonomia no cumprimento 

das tarefas.  

- Nível 2: Manifesta pouco interesse, empenho, responsabilidade e autonomia no 

cumprimento das tarefas.  

- Nível 1: Não manifesta interesse, empenho, nem responsabilidade, nem autonomia no 

cumprimento das tarefas. 

 

-  Nível 5: Revela sempre espírito de cooperação e respeita sempre a opinião  

 dos outros.  

- Nível 4: Revela, frequentemente, espírito de cooperação e respeita a opinião dos 

outros.  

- Nível 3: Revela espírito de cooperação e respeita a opinião dos outros.  

- Nível 2: Revela pouco espírito de cooperação e respeita pouco a opinião dos outros. 

- Nível 1: Não revela espírito de cooperação, nem respeita a opinião dos outros. 

 

    

 

 

 

10% 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

10% 

- Nível 5: 175 a 200 pontos; Nível 4: 135 a 174 pontos; Nível 3: 95 a 134 pontos; Nível 2: 45 a 94 pontos; Nível 1: 0 a 44 pontos 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
          (170586)   

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 72  
 

 

  

-  

8.4 PSICOLOGIA 

8.4.1 PSICOLOGIA - TAP 

Departamento Curricular Ciências Sociais e Humanas  Disciplina Psicologia 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC. APOIO 

PSICOSSOCIAL 
 9.  1º/2º/3º  TOTAL  MOD 1 A 7 200H 

 

PERFIL DO ALUNO/ ÁREAS 

DE COMPETÊNCIAS 
CONTEÚDOS/ DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
A - LINGUAGEM E TEXTOS 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO 

E TECNOLÓGICO 

 C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS 

 
 
 
 
 

Conhecimentos e a sua 
aplicação 

- Carateriza os processos biológicos, mentais, relacionais e desenvolvimentais e a sua 

influência no pensamento e comportamento humano 

- Identifica e explicita as diversas áreas de investigação e aplicação da psicologia 

- Identifica e clarifica teorias dos psicólogos estudados e a sua importância para a 

compreensão do pensar e agir humano 

-  Descreve factos, situações e experiências realçando o seu papel na compreensão do 

pensar e agir humano.  

- Identifica, clarifica e aplica os conceitos nucleares dos temas/problemas e teorias 

abordados  

- Mobiliza os conhecimentos adquiridos na análise de novas situações/problemas   

60% 

Fichas de 
avaliação 

Questões de 
aula 

Relatórios 

Trabalhos de 
investigação 

Trabalhos de 
projeto 

Trabalho 
Grupo/pares 

Portefólios 

Guiões 

Registos de 
observação 

direta 

 

D - PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO Pensamento crítico e criativo 

- Questiona as crenças habituais do senso comum sobre o comportamento humano 

- Problematiza situações 

- Avalia criticamente as teorias estudadas  

- Imagina hipóteses explicativas face a um fenómeno ou acontecimento 

10% 

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
Comunicação/argumentação 

- Expressa-se corretamente, oralmente e por escrito 

- Formula argumentos pessoais sobre os temas/problemas abordados 

- Aplica vocabulário específico da disciplina 

10% 

E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

E AUTONOMIA A
T

IT
U

D
E

S
 

    

Responsabilidade 
- Assiduidade e pontualidade; posse do material necessário para a aula; cumprimento 

de tarefas e prazos; preservação e limpeza das instalações, equipamentos e materiais 

20% 

Interesse e empenho - Esforço na realização das tarefas; participação nas atividades da sala de aula 

Autonomia Iniciativa; realização das tarefas por si próprio 

Comportamento Atenção e disciplina na sala de aula 

Relacionamento 
interpessoal 

Recetividade; cooperação; respeito pelos outros 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 

NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 
18 A 20 VALORES 

MUITO BOM 

14 A 17 

VALORES 
BOM 

10 A 13 VALORES 
SUFICIENTE 

8 A 9 

VALORES 
INSUFICIEN

TE 

0 A 7 VALORES 
FRACO 

CONHECIMENTOS E A 

SUA APLICAÇÃO 

- Revela um desempenho muito 
bom relativamente aos 

conhecimentos e aplicação dos 
mesmos 

N
 Í
 V

 E
 L

  
I 
N

 T
 E

 R
 C

 A
 L

 A
 R

 

- Revela um desempenho suficiente 

relativamente aos conhecimentos e aplicação 
dos mesmos 

N
 Í
 V

 E
 L

 I
 N

 T
 E

 R
 C

 A
 L

 A
 R

 

- Revela um desempenho fraco relativamente 

aos conhecimentos e aplicação dos mesmos 

PROBLEMATIZAÇÃO, 
PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVIDADE 

- Questiona as crenças habituais do 
senso comum sobre o comportamento 
humano de modo completo e preciso 

-  Problematiza situações de modo 
completo e preciso 

- Avalia criticamente as teorias 
estudadas de modo completo e 
preciso  

- Imagina hipóteses explicativas face a 
um fenómeno ou acontecimento de 
modo completo e preciso 

- Questiona as crenças habituais do senso 
comum sobre o comportamento humano de 
modo parcialmente completo e preciso 

-  Problematiza situações de modo 
parcialmente completo e preciso 

- Avalia criticamente as teorias estudadas de 
modo parcialmente completo e preciso  

- Imagina hipóteses explicativas face a um 
fenómeno ou acontecimento de modo 
parcialmente completo e preciso 

- Não questiona as crenças habituais do senso 
comum sobre o comportamento humano ou fá-lo de 
modo muito incompleto e/ou muito impreciso  
-  Não problematiza situações ou fá-lo de modo 
muito incompleto e/ou muito impreciso  

- Não avalia criticamente as teorias estudadas ou 
fá-lo de modo muito incompleto e/ou muito 
impreciso  
- Não magina hipóteses explicativas face a um 
fenómeno ou acontecimento ou fá-lo de modo muito 
incompleto e/ou muito impreciso 

COMUNICAÇÃO E 

ARGUMENTAÇÃO 

 

- Apresenta as ideias próprias e as 
teorias estudadas, oralmente e por 
escrito, de modo claro, coerente e 
preciso. 

- Formula argumentos pessoais 
respeitando as regras da lógica formal 
e informal de modo completo e 
preciso 

- Aplica vocabulário específico da 
disciplina de modo completo e preciso 

- Apresenta as ideias próprias e as teorias 
estudadas, oralmente e por escrito, de modo 
suficientemente claro, coerente e preciso 

- Formula argumentos pessoais respeitando as 
regras da lógica formal e informal de modo 
parcialmente completo e preciso 

- Aplica vocabulário específico da disciplina de 
modo parcialmente completo e preciso 

- Não apresenta as ideias próprias e as teorias 
estudadas, oralmente e por escrito ou fá-lo de modo 
muito pouco claro, coerente e preciso 
- Não formula argumentos pessoais respeitando as 
regras da lógica formal e informal ou fá-lo de modo 
muito incompleto e/ou muito impreciso 
- Não aplica vocabulário específico da disciplina ou 
fá-lo de modo muito incompleto e/ou muito 
impreciso 
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A
T

IT
U

D
E
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RESPONSABILIDADE 

EMPENHO E 

INTERESSE 

AUTONOMIA 

COMPORTAMENTO 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

- Não falta nem chega tarde às aulas 
ou muito raramente o faz 
- Traz sempre ou quase sempre o 
material  

- Cumpre sempre ou quase sempre 
as tarefas e prazos 

- Cuida sempre ou quase sempre da 
preservação e limpeza dos 
equipamentos, dos materiais e do 
espaço que ocupa  

- Esforça-se sempre ou quase 
sempre na concretização das tarefas  

- Participa sempre ou quase sempre 
nas atividades  

- Revela sempre ou quase sempre 
iniciativa, capacidade de decisão e de 
autoavaliação. 

- Realiza sempre ou quase sempre 
as tarefas por si próprio  

- Acompanha sempre ou quase 
sempre as atividades com atenção e 
disciplina e com intervenções 
oportunas 

- Revela elevado espírito de 
cooperação, trabalhando muito bem 
em equipa 

- Respeita sempre os colegas e os 
professores 

- Revela sempre ou quase sempre 
recetividade para ouvir os outros  

- Falta ou chega tarde às aulas algumas vezes 

- Traz o material algumas vezes 

- Cumpre algumas vezes as tarefas e prazos  

- Cuida normalmente da preservação e limpeza 
dos equipamentos, dos materiais e da limpeza 
do espaço que ocupa 

- Esforça-se algumas vezes na concretização 
das tarefas  

- Participa algumas vezes nas atividades  

- Revela algumas vezes iniciativa, capacidade 
de decisão e de autoavaliação  

- Realiza algumas vezes as tarefas por si 
próprio  

- Acompanha as atividades com alguma 
atenção, revelando poucas vezes 
comportamentos perturbadores e /ou 
intervenções inoportunas 

- Revela algum espírito de cooperação, 
trabalhando satisfatoriamente em equipa 

- Respeita normalmente os colegas e os 
professores 

- Revela algumas vezes recetividade para ouvir 
os outros  

- Falta ou chega tarde às aulas com muita 
frequência. 
- Nunca ou muito raramente traz o material 

- Nunca ou muito raramente cumpre as tarefas e 
prazos 
- Nunca ou muito raramente cuida da preservação 
e limpeza dos equipamentos, dos materiais e do 
espaço que ocupa 

- Nunca ou muito raramente se esforça na 
realização das tarefas 

- Nunca ou muito raramente participa nas 
atividades 

- Nunca ou muito raramente revela iniciativa, 
capacidade de decisão e de autoavaliação 

- Nunca ou muito raramente realiza as tarefas por 
si próprio 

- Nunca ou muito raramente acompanha as 
atividades com atenção, revelando muitas vezes 
comportamentos perturbadores e /ou intervenções 
inoportunas 

- Não revela nenhum ou quase nenhum espírito de 
cooperação, nem trabalha adequadamente em 
equipa 
- Não respeita muitas vezes os colegas e/ou os 
professores 

- Nunca ou muito raramente revela recetividade 
para ouvir os outros 
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8.4.2 PSICOLOGIA - TD 

Departamento Curricular Ciências Sociais e Humanas  Disciplina Psicologia 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉCNICO DE 

DESPORTO 
 10.  1º/2º  TOTAL  MOD 1 A 4 100H 

 
 

PERFIL DO ALUNO/ ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
CONTEÚDOS/ DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃ

O 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
A - LINGUAGEM E TEXTOS 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos e a sua 
aplicação 

- Carateriza os processos biológicos, mentais, relacionais e desenvolvimentais e a 

sua influência no pensamento e comportamento humano 

- Identifica e explicita as diversas áreas de investigação e aplicação da psicologia 

- Identifica e clarifica teorias dos psicólogos estudados e a sua importância para a 

compreensão do pensar e agir humano 

-  Descreve factos, situações e experiências realçando o seu papel na 

compreensão do pensar e agir humano.  

- Identifica, clarifica e aplica os conceitos nucleares dos temas/problemas e teorias 

abordados  

- Mobiliza os conhecimentos adquiridos na análise de novas situações/problemas 

60% 

Fichas de 
avaliação 

Questões de 
aula 

Relatórios 

Trabalhos de 
investigação 

Trabalhos de 
projeto 

Trabalho 
Grupo/pares 

Portefólios 

Guiões 

Registos de 
observação 

direta 

 

D - PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 
Pensamento crítico e criativo 

- Questiona as crenças habituais do senso comum sobre o comportamento 

humano 

- Problematiza situações 

- Avalia criticamente as teorias estudadas  

- Imagina hipóteses explicativas face a um fenómeno ou acontecimento 

10% 

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

        

Comunicação/argumentação 

- Expressa-se corretamente, oralmente e por escrito 

- Formula argumentos pessoais sobre os temas/problemas abordados 

- Aplica vocabulário específico da disciplina 

10% 

E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

AUTONOMIA 

A
T

IT
U

D
E

S
 

    

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade; posse do material necessário para a aula; 

cumprimento de tarefas e prazos; preservação e limpeza das instalações, 

equipamentos e materiais 

20% 

 
 
 
 
 
 
 

Interesse e empenho - Esforço na realização das tarefas; participação nas atividades da sala de aula 

Autonomia - Iniciativa; realização das tarefas por si próprio 

Comportamento - Atenção e disciplina na sala de aula 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
- Recetividade; cooperação; respeito pelos outros 
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 NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 

NÍVEIS 

 
DOMÍNIOS 

18 A 20 VALORES 
MUITO BOM 

14 A 17 

VALORES 
BOM 

10 A 13 VALORES 
SUFICIENTE 

8 A 9 

VALORES 
INSUFICI

ENTE 

0 A 7 VALORES 
FRACO 

CONHECIMENTOS 

E A SUA 

APLICAÇÃO 

Revela um desempenho muito bom 

relativamente aos conhecimentos e aplicação 
dos mesmos 

N
 Í
 V

 E
 L

 I
 N

 T
 E

 R
 C

 A
 L

 A
 R

 

Revela um desempenho suficiente 

relativamente aos conhecimentos e aplicação 
dos mesmos 

N
 Í
 V

 E
 L

 I
 N

 T
 E

 R
 C

 A
 L

 A
 R

 

Revela um desempenho fraco relativamente aos 

conhecimentos e aplicação dos mesmos 

PROBLEMA- 
TIZAÇÃO, 

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

CRIATIVIDADE 

- Questiona as crenças habituais do senso 

comum sobre o comportamento humano 

de modo completo e preciso 

-  Problematiza situações de modo 

completo e preciso 

- Avalia criticamente as teorias estudadas 

de modo completo e preciso  

- Imagina hipóteses explicativas face a um 

fenómeno ou acontecimento de modo 

completo e preciso 

- Questiona as crenças habituais do senso 

comum sobre o comportamento humano de 

modo parcialmente completo e preciso 

-  Problematiza situações de modo 

parcialmente completo e preciso 

- Avalia criticamente as teorias estudadas de 

modo parcialmente completo e preciso  

- Imagina hipóteses explicativas face a um 

fenómeno ou acontecimento de modo 

parcialmente completo e preciso 

- Não questiona as crenças habituais do senso 

comum sobre o comportamento humano ou fá-lo 

de modo muito incompleto e/ou muito impreciso  

-  Não problematiza situações ou fá-lo de modo 

muito incompleto e/ou muito impreciso  

- Não avalia criticamente as teorias estudadas ou 

fá-lo de modo muito incompleto e/ou muito 

impreciso  

- Não magina hipóteses explicativas face a um 

fenómeno ou acontecimento ou fá-lo de modo 

muito incompleto e/ou muito impreciso 

COMUNICAÇÃO E 

ARGUMENTAÇÃO 
 

 

- Apresenta as ideias próprias e as teorias 

estudadas, oralmente e por escrito, de 

modo claro, coerente e preciso. 

- Formula argumentos pessoais 

respeitando as regras da lógica formal e 

informal de modo completo e preciso 

- Aplica vocabulário específico da disciplina 

de modo completo e preciso 

- Apresenta as ideias próprias e as teorias 

estudadas, oralmente e por escrito, de 

modo suficientemente claro, coerente e 

preciso 

- Formula argumentos pessoais respeitando 

as regras da lógica formal e informal de 

modo parcialmente completo e preciso 

- Aplica vocabulário específico da disciplina 

de modo parcialmente completo e preciso 

- Não apresenta as ideias próprias e as teorias 

estudadas, oralmente e por escrito ou fá-lo de 

modo muito pouco claro, coerente e preciso 

- Não formula argumentos pessoais respeitando 

as regras da lógica formal e informal ou fá-lo de 

modo muito incompleto e/ou muito impreciso 

- Não aplica vocabulário específico da disciplina 

ou fá-lo de modo muito incompleto e/ou muito 

impreciso 
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A
T

IT
U

D
E

S
 

                 

RESPONSABI

LIDADE 

EMPENHO 

E 

INTERESSE 

AUTONOMIA 

COMPORTA

MENTO 

RELACIONA

MENTO 

INTERPES_-
SOAL 

 

- Não falta nem chega tarde às aulas ou 

muito raramente o faz 

- Traz sempre ou quase sempre o material  

- Cumpre sempre ou quase sempre as 

tarefas e prazos 

- Cuida sempre ou quase sempre da 

preservação e limpeza dos equipamentos, 

dos materiais e do espaço que ocupa  

- Esforça-se sempre ou quase sempre na 

concretização das tarefas  

- Participa sempre ou quase sempre nas 

atividades  

- Revela sempre ou quase sempre 

iniciativa, capacidade de decisão e de 

autoavaliação. 

- Realiza sempre ou quase sempre as 

tarefas por si próprio  

- Acompanha sempre ou quase sempre as 

atividades com atenção e disciplina e com 

intervenções oportunas 

- Revela elevado espírito de cooperação, 

trabalhando muito bem em equipa 

- Respeita sempre os colegas e os 

professores 

- Revela sempre ou quase sempre 

recetividade para ouvir os outros  

 

- Falta ou chega tarde às aulas algumas 

vezes 

- Traz o material algumas vezes 

- Cumpre algumas vezes as tarefas e prazos  

- Cuida normalmente da preservação e 

limpeza dos equipamentos, dos materiais e 

da limpeza do espaço que ocupa 

- Esforça-se algumas vezes na concretização 

das tarefas  

- Participa algumas vezes nas atividades  

- Revela algumas vezes iniciativa, 

capacidade de decisão e de autoavaliação  

- Realiza algumas vezes as tarefas por si 

próprio  

- Acompanha as atividades com alguma 

atenção, revelando poucas vezes 

comportamentos perturbadores e /ou 

intervenções inoportunas 

- Revela algum espírito de cooperação, 

trabalhando satisfatoriamente em equipa 

- Respeita normalmente os colegas e os 

professores 

- Revela algumas vezes recetividade para 

ouvir os outros  

 

 

- Falta ou chega tarde às aulas com muita 

frequência. 

- Nunca ou muito raramente traz o material 

- Nunca ou muito raramente cumpre as tarefas e 

prazos 

- Nunca ou muito raramente cuida da preservação 

e limpeza dos equipamentos, dos materiais e do 

espaço que ocupa 

- Nunca ou muito raramente se esforça na 

realização das tarefas 

- Nunca ou muito raramente participa nas 

atividades 

- Nunca ou muito raramente revela iniciativa, 

capacidade de decisão e de autoavaliação 

- Nunca ou muito raramente realiza as tarefas por 

si próprio 

- Nunca ou muito raramente acompanha as 

atividades com atenção, revelando muitas vezes 

comportamentos perturbadores e /ou 

intervenções inoportunas 

- Não revela nenhum ou quase nenhum espírito de 

cooperação, nem trabalha adequadamente em 

equipa 

- Não respeita muitas vezes os colegas e/ou os 

professores 

- Nunca ou muito raramente revela recetividade 

para ouvir os outros 
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 8.5  SOCIOLOGIA  

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMAS/CONTEÚDOS                    DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
 

A - LINGUAGEM E TEXTOS  

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

I - SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

CONHECIMENTO 
DESCOBRINDO A SOCIOLOGIA 

Sociologia e conhecimento da 
realidade social; 
Novos campos de investigação; 
Etapas e técnicas de investigação 
sociológica. 

 
SOCIEDADE E INDIVÍDUO 

Interação  social e papéis sociais, 
Socialização e cultura; 
Integração Social. 

 
VIVER EM SOCIEDADE 

 A família; 
 A escola; 
As organizações. 

 
A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

O fenómeno da globalização; 

Consumo e estilos de vida; 

Sociedade e ambiente. 

 

- Utiliza diferentes linguagens e símbolos 

- Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação 

- Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão 

- Valida e mobiliza informação 

- Transforma a informação em conhecimento 

- Colabora em diferentes contextos de comunicação 

- Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e 

executa operações técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
 

                
 
 
 
 
 

 
 

 

Testes/ 

Fichas de 

avaliação 

 

Questões de 

aula 

Relatórios 

Trabalhos de 

investigação 

Trabalhos de 

projeto 

Trabalho 

Grupo/pares 

 

Portefólios 

Guiões 

Registos de 

 
B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

D - PENSAMENTO CRÍTICO E 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PENSAMENTO CRÍTICO 

E CRIATIVO 

. DESCOBRINDO A SOCIOLOGIA 

 
Sociologia e conhecimento da 
realidade social; 
Novos campos de investigação; 
Etapas e técnicas de investigação 
sociológica. 

SOCIEDADE E INDIVÍDUO 

 Interação  social e papéis sociais, 

 

- Valida e mobiliza informação 

- Transforma a informação em conhecimento 

- Colabora em diferentes contextos de comunicação 

 

- Interpreta, planeia e conduz pesquisas 

- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas 

- Constrói produtos e conhecimento 
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CRIATIVO 

G - BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 Socialização e cultura; 
 Integração Social. 

 
VIVER EM SOCIEDADE 

A família; 
A escola; 
As organizações. 

 
A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

O fenómeno da globalização; 
 Consumo e estilos de vida; 
Sociedade e ambiente 

- Pensa, observa, analisa e argumenta 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o 

respeito pelo ambiente 

- Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 

manifestações culturais 

observação 

direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 
 

 I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 
 

 
J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

 
 

PRÁTICO E EXPERIMENTAL 
. DESCOBRINDO A SOCIOLOGIA 

- Sociologia e conhecimento da 
realidade social; 

- Novos campos de investigação; 

- Etapas e técnicas de 
investigação sociológica. 

SOCIEDADE E INDIVÍDUO 

-  Interação  social e papéis sociais, 

- Socialização e cultura; 
-  Integração Social. 

VIVER EM SOCIEDADE 

- A família; 
- A escola; 
- As organizações. 

A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

- O fenómeno da globalização; 
-  Consumo e estilos de vida; 
- Sociedade e ambiente 

- Interpreta, planeia e conduz pesquisas 

- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas 

- Constrói produtos e conhecimento 

 

- Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e 

executa operações técnicas 

- Realiza atividades, domina a capacidade percetivo-motora e tem 

consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral 

 
 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
(170586) 

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 80  
 

 

  

*E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

  *F - DESENVOLVIMENTO  PESSOAL E  

AUTONOMIA 

* Atitudes 
 

Responsabilidade 
Interesse e empenho 

Autonomia 
Comportamento 

Relacionamento interpessoal 
 

- Coopera e partilha 

- Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos 

- Consolida e aprofunda competências 

- É responsável e autónomo 

 
 
 
 

20% 

 

 

Registos de 

autoavaliação e 

de        

heteroavaliação 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 

            NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 

 

Desempenho muito bom  relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para este domínio. 
- Adquiriu todos os conhecimentos 

capacidades e atitudes previstas para cada 

um dos domínios, e outros, tendo em vista 

as áreas de competência do Perfil dos 

Alunos. 

- Executa todas as tarefas solicitadas no 

prazo. 

- Está sempre atento nas aulas e revela 

elevado interesse para superar as 

dificuldades. 

- Participa plenamente nas atividades 

propostas, com intervenções oportunas. 

- Revela elevado nível de autonomia na 

pesquisa, seleção, organização e 

interpretação de informação. 

- Revela elevada facilidade na resolução de 

problemas e na tomada de decisão. 

- Utiliza métodos de trabalho e de estudo 

eficazes, como resultado de uma correta 

autoavaliação. 

- Respeita sempre a opinião e a intervenção 

dos outros. 

- Revela elevado espírito crítico e de 

cooperação, trabalhando muito bem em 

equipa. 

 
 
N
 Í 
V
E
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A 
L 
A 
R 
* 

Desempenho suficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio. 

- Adquiriu os conhecimentos capacidades e 

atitudes previstas para cada um dos 

domínios, tendo em vista as áreas de 

competência do 

- Perfil dos Alunos. 

- Executa, normalmente, as tarefas 

solicitadas no prazo. 

- Está atento nas aulas e revela interesse 

para superar as dificuldades. 

- Participa regularmente nas atividades 

propostas, com intervenções oportunas. 

- Revela autonomia na pesquisa, seleção, 

organização e interpretação de 

informação. 

- Revela facilidade na resolução de 

problemas e na tomada de decisão. 

- Utiliza métodos de trabalho e de estudo 

normalmente eficazes, como resultado de 

uma correta autoavaliação. 

- Respeita, normalmente, a opinião e a 

intervenção dos outros. 

- Revela normalmente espírito crítico e de 

cooperação, trabalhando adequadamente 

em equipa. 

 
 
N
 Í 
V
E
 
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
A
L 
A
R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio. 
- Não adquiriu os conhecimentos capacidades e atitudes 

previstos para cada um dos domínios, tendo em vista as 

áreas de competência do Perfil dos Alunos. 

- Não executa as tarefas solicitadas no prazo. 

- Não está atento nas aulas e não revela interesse para 

superar as dificuldades. 

- Não participa nas atividades propostas, com intervenções 

oportunas. 

- Não revela autonomia na pesquisa, seleção, organização e 

interpretação de informação. 

- Não revela facilidade na resolução de problemas e na 

tomada de decisão. 

- Não utiliza métodos de trabalho e de estudo eficazes, 

como resultado de uma correta autoavaliação. 

- Não respeita, normalmente, a opinião e a intervenção dos 

outros. 

- Não revela espírito crítico e de cooperação, nem trabalha 

adequadamente em equipa. 

 

 *NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 
18 A 20 

VALORES 

4 
14 A 17 

VALORES 

3 
10 A 13 

VALORES 

2 
8 A 9 

VALORES 

1 
0 A 7 

VALORES 

 

MUITO 
BOM 

BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE FRACO  
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8.6 ECONOMIA 

Departamento 
Curricular 

 
Ciências sociais e humanas (CSH)  Disciplina Economia 

 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC. 
  1.º 2.º3º  TOTAL  MOD 1 AO  8 200H/267T 

 

PERFIL DO ALUNO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/

TEMAS/ 
CONTEÚDOS 

DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
 
 
 

A - LINGUAGEM E TEXTOS 

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTO 
 

 

- Utiliza diferentes linguagens e símbolos 

- Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação 

- Domina capacidades nucleares de compreensão e expressão 

- Valida e mobiliza informação 

- Transforma a informação em conhecimento 

- Colabora em diferentes contextos de comunicação 

- Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e 

executa operações técnicas 

 

 

 

 

 

80% 

 

- Testes/Fichas de 

avaliação 

- Questões de aula 

- Relatórios 

- Trabalhos de 

investigação 

- Trabalhos de 

projeto 

- Trabalho/pares 

- Portefólios 

- Guiões 

 
  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
(170586) 

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 83  
 

 

  

 

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

DOMÍNIOS/BLOCOS/TEMA

S/ 
CONTEÚDOS 

DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
 

B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

D - PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 

G - BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 

 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 

APLICAÇÕES PRÁTICAS 

- Valida e mobiliza informação 

- Transforma a informação em conhecimento 

- Colabora em diferentes contextos de comunicação 

- Interpreta, planeia e conduz pesquisas 

- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas 

- Constrói produtos e conhecimento 

- Pensa, observa, analisa e argumenta 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e 

o respeito pelo ambiente 

- Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 

manifestações culturais 

 

  
 
 
 
 

- Testes/Fichas de 

avaliação 

- Questões de aula 

- Relatórios 

- Trabalhos de 

investigação 

- Trabalhos de 

projeto 

- Trabalho/pares 

- Portefólios 

- Guiões  
C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

 
PRÁTICO E EXPERIMENTAL 

ATIVIDADES 

- Interpreta, planeia e conduz pesquisas 

- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas 

- Constrói produtos e conhecimento 

 

- Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos 

e executa operações técnicas 

- Realiza atividades, domina a capacidade percetivo-motora e 

tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral 
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*E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 *F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

E AUTONOMIA 

* ATITUDES 

 

RESPONSABILIDADE 

INTERESSE E EMPENHO 

AUTONOMIA 

COMPORTAMENTO 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

 

 

 

- Coopera e partilha 

- Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos 

- Consolida e aprofunda competências 

- É responsável e autónomo  

 

 
 
 
 
 
 
 

20%   

 
Registos de 
observação 

direta 

Registos de 
autoavaliação e de        

heteroavaliação 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 

            NÍVEIS 
 

DOMÍNIOS 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 

 

Desempenho muito bom  relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstos para este domínio. 

- Adquiriu todos os conhecimentos 

capacidades e atitudes previstas para cada 

um dos domínios, e outros, tendo em vista 

as áreas de competência do Perfil dos 

Alunos. 

- Executa todas as tarefas solicitadas no 

prazo. 

- Está sempre atento nas aulas e revela 

elevado interesse para superar as 

dificuldades. 

- Participa plenamente nas atividades 

propostas, com intervenções oportunas. 

- Revela elevado nível de autonomia na 

pesquisa, seleção, organização e 

interpretação de informação. 

- Revela elevada facilidade na resolução de 

problemas e na tomada de decisão. 

- Utiliza métodos de trabalho e de estudo 

eficazes, como resultado de uma correta 

autoavaliação. 

- Respeita sempre a opinião e a intervenção 

dos outros. 

- Revela elevado espírito crítico e de 

cooperação, trabalhando muito bem em 

equipa. 

 
 
N
 Í 
V
E
L 

 
I 
N
T 
E 
R
C
L 
A 
R 
* 

Desempenho suficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este domínio. 

- Adquiriu os conhecimentos capacidades e 

atitudes previstas para cada um dos 

domínios, tendo em vista as áreas de 

competência do Perfil dos Alunos. 

- Executa, normalmente, as tarefas 

solicitadas no prazo. 

- Está atento nas aulas e revela interesse 

para superar as dificuldades. 

- Participa regularmente nas atividades 

propostas, com intervenções oportunas. 

- Revela autonomia na pesquisa, seleção, 

organização e interpretação de 

informação. 

- Revela facilidade na resolução de 

problemas e na tomada de decisão. 

- Utiliza métodos de trabalho e de estudo 

normalmente eficazes, como resultado de 

uma correta autoavaliação. 

- Respeita, normalmente, a opinião e a 

intervenção dos outros. 

- Revela normalmente espírito crítico e de 

cooperação, trabalhando adequadamente 

em equipa. 

 
N
 Í 
V
E
L 
 
I 
N
T 
E
R
C
A
L 
A
R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio. 
 
- Não adquiriu os conhecimentos capacidades e atitudes 

previstos para cada um dos domínios, tendo em vista as 

áreas de competência do Perfil dos Alunos. 

- Não executa as tarefas solicitadas no prazo. 

- Não está atento nas aulas e não revela interesse para 

superar as dificuldades. 

- Não participa nas atividades propostas, com intervenções 

oportunas. 

- Não revela autonomia na pesquisa, seleção, organização e 

interpretação de informação. 

- Não revela facilidade na resolução de problemas e na 

tomada de decisão. 

- Não utiliza métodos de trabalho e de estudo eficazes, 

como resultado de uma correta autoavaliação. 

- Não respeita, normalmente, a opinião e a intervenção dos 

outros. 

- Não revela espírito crítico e de cooperação, nem trabalha 

adequadamente em equipa. 

 

 *NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 
18 A 20 

VALORES 

4 
14 A 17 

VALORES 

3 
10 A 13 

VALORES 

2 
8 A 9 

VALORES 

1 
0 A 7 

VALORES 

 

MUITO 
BOM 

BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE FRACO  
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 8.7 ESTUDO DO MOVIMENTO 

Departamento Curricular Expressões  Disciplina Estudo do movimento 
 

Modalidade de Ensino  
REGULAR DIURNO 
SECUNDÁRIO 

 
PROFISSIONAL 

TÉC. 
  1.º 2.º3º  TOTAL  TODOS 200H 

 

PERFIL DO ALUNO ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
DOMÍNIOS/BLOCOS/TEM

AS/ 
CONTEÚDOS 

                            DESCRITORES DE DESEMPENHO 
PONDERAÇÃ

O 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃ

O 

 
A-LINGUAGEM E TEXTOS 

B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

C-RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

D-PENSAMENTO CRÍTICO E CRIATIVO 

I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 
CONHECIMENTO 

- Identifica/Explica factos, conceitos e dados de natureza científica, do domínio 

do corpo e da expressão artística. 

- Expressa opiniões e pensamentos, quer oralmente, quer por escrito, 

utilizando vocabulário específico da disciplina. 

- Explora acontecimentos, que documentem a natureza do conhecimento 

científico, do domínio do corpo e da expressão artística. 

- Utiliza com rigor e autonomia as tecnologias de informação. 

 

 

 

40% 

Fichas de 
avaliação 

Questões de 
aula 

Trabalhos de 
projeto 

Trabalho 
Grupo/pares 

 
Portefólios/ca
derno diário 

Guiões 
 

Registos de 
observação 

direta 

 

Registos de 
autoavaliação e 

de        
heteroavaliação 

 
G-BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 

- Interpreta factos, conceitos e dados de natureza científica, do domínio do 

corpo e da expressão artística. 

- Aplica conhecimentos a novas situações, propondo performances corporais. 

- Relaciona os fenómenos físicos e biológicos do corpo humano 

com a sua capacidade de produzir movimento 

- Identifica os limites e os riscos associados ao movimento humano 

e à sua superação. 

 
 

 
 

40% 
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B - INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

D-PENSAMENTO CRÍTICO E 

CRIATIVO 

E- RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

AUTONOMIA 

G- BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE 

H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

J -  CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO 

CORPO 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL E O 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

E AUTONOMIA 

- Relaciona-se com cordialidade e respeito com todos os elementos da 

comunidade 

- Respeita as regras e normas em vigor. 

- Coopera com os colegas de forma a atingir os objetivos pessoais e de grupo. 

- Revela autonomia e responsabilidade nos debates, na apresentação de 

trabalhos/representações e/ou performances. 

 

 
 
 
 
 

20% 
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 NÍVEIS DE DESEMPENHO 

          NÍVEIS 

 
DOMÍNIOS 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 

Desempenho muito bom  

relativamente aos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstos 
para este domínio.  
 

O aluno evidencia:  
 

- Uma elevada aquisição de 

Conhecimentos no âmbito dos 

factos, conceitos e dados de 

natureza científica, do domínio 

do corpo e da expressão 

artística. 

- Uma elevada capacidade de se 

expressar utilizando com muito 

rigor o vocabulário específico 

da disciplina. 

- Uma elevada capacidade de 

utilizar corretamente as 

tecnologias de informação 

- Um muito bom desempenho na 

resolução de problemas e 

revelando um excelente 

pensamento crítico e criativo 

- Boas Atitudes e 

Comportamentos Sociais 

 
N 
Í 
V 
E 
L 

 
I 
N 
T 
E 
R 
C 
A 
L 
A 
R 
* 

 Desempenho suficiente relativamente 

aos conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstos para este domínio 

 

O aluno evidencia:  

- Um desempenho suficiente na 

aquisição de conhecimentos no âmbito 

dos factos, conceitos e dados de 

natureza científica, do domínio do corpo 

e da expressão artística. 

- Capacidade de se expressar utilizando 

com o vocabulário específico da 

disciplina. 

- Capacidade de utilizar as tecnologias 

de informação 

- Um desempenho suficiente na 

resolução de problemas e revela algum 

pensamento crítico e criativo 

- Adequadas Atitudes e Comportamentos 

Sociais. 

 
N 
Í 
V
E 
L 

 
I 
N
T 
E 
R 
C 
A
L 
A
R 

* 

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio. 

 
O aluno evidencia: 

- Uma reduzida aquisição de conhecimentos no âmbito dos factos, 

conceitos e dados de natureza científica, do domínio do corpo e da 

expressão artística. 

- Fraca capacidade de se expressar utilizando com o vocabulário 

específico da disciplina. 

- Fraca capacidade de utilizar as tecnologias de informação 

- Um desempenho muito insuficiente na resolução de problemas e revela 

pouco pensamento crítico e criativo 

- Desadequadas Atitudes e Comportamentos Sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        *NÍVEIS DE DESEMPENHO  

5 

18 A 20 

VALORES 

4 

14 A 17 

VALORES 

3 

10 A 13 

VALORES 

2 

8 A 9 

VALORES 

1 

0 A 7 

VALORES 

 

MUITO 
BOM 

BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE FRACO 
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NOTA: EM CADA MOMENTO DE AVALIAÇÃO, DE FINAL DE PERÍODO/SEMESTRE, SÃO PONDERADOS TODOS OS 

ELEMENTOS DISPONÍVEIS, RELATIVAS À AVALIAÇÃO CONTINUA, REGISTANDO-SE O RESPETIVO FEEDBACK NO 

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS ALUNOS.  

 

9.  DISCIPLINAS TÉCNICAS – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE COMÉRCIO 

9.1 COMERCIALIZAR NO PONTO DE VENDA 

 
 Avaliação Sumativa (pratica ou teórico-prática) - Testes 50%  

 Projetos, Trabalhos, Relatórios… 20%  

 Aulas – participação crítica (avaliação contínua – registo em grelhas de observação) 10%  

 Atitudes e Comportamentos 20% 

 
 Domínio cognitivo – 80%  

Conhecimentos e competências específicos da disciplina (testes escritos, trabalhos de grupo, fichas de 

trabalho, intervenções orais) relatórios de atividades ou de visitas de estudo, testes escritos, organização 

de portefólios, de dossiês temáticos, de exposições, apresentação oral ou escrita de trabalhos. 

 

                Avaliação Sumativa – TESTES – 50%  

 Domínio e correta aplicação dos conhecimentos.  

 Clareza e rigor na linguagem utilizada. 

 Realização de tarefas de forma autónoma e responsável.  

 Empenho/hábitos de trabalho individual e em grupo.  

 

 Projetos, trabalhos e relatórios – 20%  

     QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - SUPORTE  
 

 Conteúdo e rigor científico na abordagem do tema.  

 Boa organização de ideias, sem erros ortográficos e gramaticais.  

 Promoção da criatividade e da originalidade.  

 Correta utilização das novas tecnologias da informação como contributo para a compreensão da 

dinâmica comercial;  

Utilização adequada de técnicas de trabalho no domínio da pesquisa, do tratamento e apresentação 

da informação; (As fotos e outros recursos devem conter a fonte (respeito pelo copyright; a utilização 

desadequada/abusiva, em aula, de sites não solicitados para o projeto/trabalho em questão terá 

penalização).  

 
 QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO  

 Preocupação com aspetos estéticos.  

 Exposição segura, sem recorrer sistematicamente à leitura de apontamentos, dominando o 

conteúdo.  
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          AULAS – Participação crítica (AVALIAÇÃO CONTÍNUA – registo em grelhas de observação) - 10%  

 
                     QUALIDADE DAS INTERVENÇÕES 
  

 Responde corretamente a questões colocadas utilizando vocabulário adequado.  

 Identifica/explicita conceitos, problemas, teses e argumentos.  

 Fundamenta os seus pontos de vista, fazendo observações originais e pertinentes.  

 Expressa-se de modo fluente, claro e coerente, participando criticamente.  

  

RESPEITO PELOS PRINCÍPIOS ÉTICOS DA COMUNICAÇÃO  
 

 Revela hábitos de tolerância e de cooperação.  

 Apresenta e fundamenta os seus pontos de vista respeitando as ideias dos outros.  

 Promove a educação para a cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento.  

  

Atitudes e comportamento - 20% 

9.2 COMUNICAR EM ESPANHOL 

 

      80% - Conhecimentos e competências específicas da disciplina. 

      40%: Oralidade: 

    . 20%: Oralidade formal (Prova Oral) 

      20%: Oralidade informal (Observação indireta) 

      40%: Testes escritos (1 teste escrito por módulo + eventual ficha de recuperação).   

Atitudes e comportamento  - 20% 

9.3 PSICOPATOLOGIA GERAL  

 
DOMÍNIO COGNITIVO – 80% 

Conhecimentos e competências específicos da disciplina (testes escritos, trabalhos de grupo, fichas de trabalho, 

análise de filmes e documentários, intervenções orais) 

 TESTES E/OU TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO – 60% 

 TRABALHOS INDIVIDUAIS – 10% 

 ORALIDADE – 10% 

 

TESTES E/OU TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 

Adequação das respostas às questões colocadas; 

Domínio e correta aplicação dos conhecimentos; 

Clareza e rigor na linguagem utilizada 

ORALIDADE – 10% 

QUALIDADE DAS INTERVENÇÕES  

Responde corretamente a questões colocadas 

Identifica/explicita conceitos, problemas, teses e argumentos 
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Fundamenta os seus pontos de vista 

Faz observações originais e pertinentes 

Utiliza um vocabulário adequado 

Expressa-se de modo fluente, claro e coerente 

RESPEITO PELOS PRINCÍPIOS ÉTICOS DA COMUNICAÇÃO 

Fala na sua vez 

Fala com seriedade sobre os temas discutidos 

Critica os argumentos e não as pessoas 

Aceita que discordem da sua opinião 

 
TRABALHOS INDIVIDUAIS/TRABALHOS DE GRUPO – 10% 

 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

Adequação do trabalho à tarefa proposta 

Rigor científico 

Apropriação pessoal da informação tratada 

 QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO 

Cumprimento dos aspetos formais 

Preocupação com aspetos estéticos 

Correção e clareza da linguagem utilizada 

 

Atitudes e comportamento – 20%  

10. DISCIPLINAS TÉCNICAS – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL 

  10.1 DISCIPLINAS - ÁREA TÉCNICA 

Domínio Cognitivo – 80% 

 

CONHECIMENTOS E 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICOS DA 

DISCIPLINA 

TRABALHO PRÁTICO 
Realização de tarefas de forma autónoma e responsável.  

Promoção da criatividade e da originalidade. 

Empenho/hábitos de trabalho individual e em grupo.  

Manipulação de materiais diversos, com destreza;  

80% 

 

Testes e ou relatórios, trabalhos de pesquisa  

TIC e Língua Portuguesa 

Atitudes  

 

Pontualidade, assiduidade, cumprimento das normas, cumprimento 

das tarefas, autonomia, responsabilidade, empenho na realização das 

atividades, respeito pelo outro.(Regras Gerais aprovadas no CP) 

20% 
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11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO 

 

 

 

MÓDULOS TEÓRICOS (COMPOSTOS POR MATÉRIAS DE ÂMBITO TEÓRICO) 
 

Áreas de Competências do 
Perfil de Aluno Áreas de 

Ponderação  
COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA Ponderaçã

o 

Recolha de 
Informação 

 

A – Linguagens e textos 
 

B – Informação e 
comunicação 
 

C – Raciocínio e resolução 

de problemas 
 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 

CONHECIMENTOS 
- Competências de cada uma das disciplinas lecionadas. 

 

80% 

 

- Fichas de 

avaliação 

- Questões  

de aula 
 

- Relatórios 
 

- Registos de 

autoavaliação 

 

- Registos de 

observação 

direta 

 

- Questões de 

aula 

 

- Trabalho 

Individual 

grupo/pares 

 

 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 
 F - Desenvolvimento    pessoal 
e autonomia 
 
 
 

 

ATITUDES e 

COMPORTAMENTOS 

 

 

Desenvolvimento e evidência de adequadas Competências e Comportamentos Sociais através 

de:  
 

- Participação e empenho nas tarefas da aula  

- Responsabilidade no cumprimento e respeito pelas regras 

- Assiduidade e pontualidade 

- Bom relacionamento social 

- Boa cooperação com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, admitindo as 

indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas 

 
 

20% 
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AVALIAÇÃO DOS MÓDULOS COMPOSTOS POR MATÉRIAS/MODALIDADES PRÁTICAS  (TEÓRICO-PRÁTICOS) 

 

Áreas de Competências 
do Perfil de Aluno Áreas de 

Ponderação  
COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA Ponderação 

Recolha de 
Informação 

C – Raciocínio e 

resolução de problemas  

 

D – Pensamento crítico e 

pensamento criativo  

E – Relacionamento 

interpessoal  

G – Bem-estar, saúde e 

ambiente  

H – Sensibilidade estética 

e artística 

 

J – Consciência e 

domínio do corpo 

E- Relacionamento 

interpessoal 

  F - Desenvolvimento    

pessoal e autonomia 

 

 

COMPETÊNCIAS DA 
DISCIPLINA 

 

 

 

ATITUDES e 

COMPORTAMENTOS 

 

- Evidencia competências técnicas e/ou técnico-táticas das atividades físicas  abordadas 

nas aulas  em cada matéria do modulo. 

60% 
 

 

- Registos de 

observação 

direta 

- Questões de 

aula 

- Trabalho 

Individual 

grupo/pares 

- Grelhas de 

Observação 

- Registos de 

autoavaliação 

- Avaliação 

diagnóstica, 

Formativa e 

Sumativa 
-  

- Desenvolvimento e evidência de adequadas Competências e Comportamentos Sociais 

através de:  

 

- Participação e empenho nas tarefas da aula  

- Responsabilidade no cumprimento e respeito pelas regras 

- Assiduidade e pontualidade 

- Bom relacionamento social 

- Boa cooperação com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 

admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus 

colegas 

 
 

20% 

A – Linguagens e textos 

B – Informação e 

comunicação 

C – Raciocínio e 

resolução de problemas 

I – Saber científico, 

técnico e tecnológico 

 

 

CONHECIMENTOS 

 

- Conhece a Regulamentação de Atividades Físicas e Desportivas abordadas nas aulas 

assim como as formas do seu desenvolvimento 

 

- Conhece os procedimentos técnicos e táticos adequados na realização de atividades 

físicas e desportivas abordadas nas aulas práticas (Conteúdos dos Módulos) 

 

 
20% 

 

- Fichas de 

avaliação 

- Questões 

- de aula 

- Relatórios 
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CENÁRIOS ALTERNATIVOS  
 

REGIME MISTO (UMA PARTE DAS AULAS PRESENCIAIS E UMA PARTE À DISTÂNCIA) 
 

REGIME ENSINO À DISTÂNCIA 

- MÓDULO TEÓRICO:  MANTÉM AS COTAÇÕES 

- MÓDULOS TEÓRICO-PRÁTICOS: ATIVIDADES FÍSICAS 40%   CONHECIMENTOS 40%   ATITUDES E 

COMPORTAMENTOS 20% 

MÓDULO TEÓRICO:  MANTÉM AS COTAÇÕES 

MÓDULOS TEÓRICO-PRÁTICOS: CONHECIMENTOS 80%   ATITUDES E COMPORTAMENTOS 20% 

 
Níveis de desempenho 

Níveis 

 
Domínios 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 

Desempenho muito bom 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio. 

O aluno evidencia:  

- Um muito bom desempenho na 

prática de Atividades Físicas e 

nos níveis da Aptidão Física 

- Uma elevada aquisição de 

Conhecimentos 

- Boas Atitudes e 

Comportamentos Sociais 

Nível 
intercalar 

Desempenho suficiente 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio. 

O aluno evidencia:  

- Um desempenho suficiente na 

prática de Atividades Físicas e 

nos níveis da Aptidão Física 

- Aquisição dos principais 

Conhecimentos 

- Adequadas Atitudes e 

Comportamentos Sociais 

 

Nível 

 intercalar 

Desempenho muito insuficiente 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este 

domínio. 

O aluno evidencia: 

- Um desempenho muito insuficiente na 

prática de Atividades Físicas e um baixo 

nível da Aptidão Física 

- Uma reduzida aquisição de Conhecimentos  

- Desadequadas Atitudes e 

Comportamentos Sociais. 

 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 
18 a 20 valores 

4 
14 a 17 valores 

3 
10 a 13 valores 

2 
8 a 9 valores 

1 
0 a 7 valores 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 
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12. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 

 

DOMÍNIOS *DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimento 

NÍVEL 5: Conhece e reproduz, com rigor científico, a maioria dos dados, 

conceitos, modelos e teorias/leis científicas.  

NÍVEL 4: Conhece e reproduz, com algumas falhas na linguagem 

científica, a maioria dos dados, dados, conceitos, modelos e 

teorias/leis científicos.  

NÍVEL 3: Conhece e reproduz, com falhas na linguagem científica, 

dados, conceitos, modelos e teorias/leis científicos. 

NÍVEL 2: Tem dificuldade em conhecer e reproduzir dados, conceitos, 

modelos e teorias/leis científicos.  

NÍVEL 1: Não conhece nem reproduz dados, conceitos, modelos e 

teoria/leis científicas 

30% 

Fichas de 
Avaliação 
 
Questões de aula 
 
Situações problemas 
 
Relatórios 
 
Trabalhos de investigação/pesquisa 
 

Resolução de problemas e pensamento 
crítico e criativo 

Nível 5: Aplica e mobiliza, com rigor científico, a maioria dos 

conhecimentos científicos.  

Nível 4: Aplica e mobiliza, com algumas falhas na linguagem científica, 

a maioria dos conhecimentos científicos.  

Nível 3: Aplica e mobiliza, com falhas na linguagem científica, os 

conhecimentos científicos.  

Nível 2: Tem dificuldade em aplicar e mobilizar os conhecimentos 

científicos.  

Nível 1: Não aplica nem mobiliza os conhecimentos científicos. 

50% 

 
Trabalhos de projeto 
 
Trabalho Grupo/pares 
 
Portefólios 
 
Guiões  
Registos de observação direta 
 
Registos de autoavaliação  e de 
heteroavaliação 
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Atitudes 

Interesse e empenho 
Responsabilidade 

Autonomia 

 

Nível 5: Manifesta um elevado grau de interesse, empenho, 

responsabilidade e autonomia no cumprimento das tarefas.  

Nível 4: Manifesta, quase sempre, interesse, empenho, 

responsabilidade e autonomia no cumprimento das tarefas.  

Nível 3: Manifesta interesse, empenho, responsabilidade e autonomia 

no cumprimento das tarefas.  

Nível 2: Manifesta pouco interesse, empenho, responsabilidade e 

autonomia no cumprimento das tarefas. 

Nível 1: Não manifesta interesse, empenho, nem responsabilidade, 

nem autonomia no cumprimento das tarefas. 20% 

 

Comportamento 
Relacionamento 

Interpessoal 

Nível 5: Revela sempre espírito de cooperação e respeita sempre a 

opinião dos outros.  

Nível 4: Revela, frequentemente, espírito de cooperação e respeita a 

opinião dos  outros.  

Nível 3: Revela espírito de cooperação e respeita a opinião dos outros.  

Nível 2: Revela pouco espírito de cooperação e respeita pouco a 

opinião dos outros. 

Nível 1: Não revela espírito de cooperação, nem respeita a 

 

*DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 Nível 5: 175 a 200 pontos ; Nível 4: 135 a 174 pontos; Nível 3: 95 a 134 pontos ; Nível 2: 45 a 94 pontos; Nível 1: 0 a 44 pontos 
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13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA FCT (FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO) 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO 

De acordo com o artigo 48º, do Regulamento dos cursos profissionais - Formação em Contexto de Trabalho, o 

presente documento estabelece os critérios específicos a observar, bem como a forma de os operacionalizar, 

tendo em vista atribuição da classificação final da FCT. 

13.1 Classificação Final 

a) Considerando que o Monitor da entidade/empresa assume, neste contexto, o papel principal no 

acompanhamento do aluno/formando, caberá à classificação por ele atribuída, o maior peso na classificação 

final. 

b) Assim, a classificação final da FCT, será obtida com base na seguinte fórmula: 

 

FCT = 0,80 CM + 0,2 CPO 

EM QUE: 

FCT = CLASSIFICAÇÃO DA FCT, ARREDONDADA ÀS DÉCIMAS; 

CM = CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA PELO MONITOR DA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DA FCT; 

CPO = CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA PELO PROFESSOR ORIENTADOR. 

 

14.  CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA PELO MONITOR 

 
a) Para atribuição da sua classificação, o Monitor deverá ter em consideração os parâmetros e 

ponderações constantes na tabela seguinte. 

(esta tabela deve ser ajustada a cada curso – responsabilidade do diretor de curso) 
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b) No final da formação, o Monitor atribuirá a sua classificação preenchendo a ficha de avaliação.  

DOMÍNIO PARÂMETROS CLASSIFICAÇÃO  PONDERAÇÃO RESULTADO 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 T

É
C

N
IC

A
S

 

COMUNICAR DE FORMA APROPRIADA AO 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

0 60% 0 

ESTABELECER RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

ADEQUADAS, NO RESPEITO PELA HIERARQUIA 

E NÍVEIS ETÁRIOS 

PLANEAR, ORGANIZAR E DESENVOLVER 

PROJETOS DE ATIVIDADES 

INTERVIR JUNTO DO GRUPO, PROMOVENDO O 

SEU DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL 

EXECUTAR AS TAREFAS PROPOSTAS 

ADEQUADAMENTE 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 S

O
C

IA
IS

 E
 

H
U

M
A

N
A

S
 

SER ASSÍDUO E PONTUAL 

0 40% 0 

REVELAR EMPENHO E INTERESSE 

TER SENTIDO DE INICIATIVA E DESENVOLVER 

A AUTONOMIA 

REVELAR SENTIDO DE RESPONSABILIDADE 

SABER TRABALHAR EM EQUIPA 

                                                                                                                                          CLASSIFICAÇÃO 

FINAL  

0 

 

15. CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA PELO PROFESSOR ORIENTADOR 

a) Classificação atribuída pelo Professor Orientador resultará da apreciação dos relatórios semanais e 

finais do aluno/formando, de acordo com as alíneas seguintes. 

NA APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DEVERÁ TER EM ATENÇÃO OS SEGUINTES PARÂMETROS E 

PONDERAÇÕES:CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO  

ESTRUTURAÇÃO DOS 

CONTEÚDOS/SEQUÊNCIA 

LÓGICA/FUNDAMENTAÇÃO 
 

CORREÇÃO DA 

EXPRESSÃO 

ESCRITA 

CUMPRIMENTO DE 

NORMAS 
 

TOTAL 

80% 15% 5% 100% 

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO  
   (170586)    

 ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENTRONCAMENTO  

 

PÁG 99  
 

 

  

b) Nas reuniões de acompanhamento do aluno/formando, o professor Orientador recolherá informações acerca 

do desenrolar da formação, nomeadamente das tarefas propostas, do grau de consecução dos objetivos, dos 

instrumentos utilizados, dos problemas surgidos e do modo como foram ultrapassados e dos 

produtos/resultados obtidos. 

c)   O professor recebe os relatórios semanais realizados pelos alunos aos quais atribui a classificação. 

d)Com base nas alíneas anteriores, a classificação final do Professor Orientador será atribuída de acordo com 

a fórmula seguinte:  

CPO = 0,2MRS +0,8RF 

CPO = Classificação do Professor Orientador, arredondada às décimas; 

RF = Classificação do Relatório Final; 

MRS = Média aritmética simples das classificações dos Relatórios Semanais.  

16. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

  LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

 - PORTARIA 235_A/2018 DE 23 DE AGOSTO  

 - PORTARIA N.º 76/2020 DE 18 DE MARÇO 

- REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, 

material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do 

respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes 

e competências profissionais adquiridos ao longo do percurso formativo do aluno, em todas as componentes de 

formação, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional associado à respetiva qualificação. 

Nos termos da alínea c) do n.º 5 do artigo 4.º, deve constar do processo individual do aluno a identificação do projeto da 

PAP e respetiva classificação final, expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

 A Portaria n.º 235-A/2018 de 23 de agosto, estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação 

e certificação dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas profissionais. 

Aos alunos são emitidos os certificados da formação que incluem também o registo do projeto da área de 

Cidadania e Desenvolvimento em que o ano esteve envolvido. 

Foi revogada a Portaria n.º 74-A/2013 de 13 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 

235_A/2018 de 23 de agosto, que disciplina as modalidades de ensino profissionalizante para jovens, definido 

na Anqep. 
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Para o efeito deve ser observado o que determina a portaria acima referida bem como o que consta do 

Regulamento específico dos cursos profissionais.  

A aprovação da PAP do aluno depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a dez valores. 

16.1 Classificação final  

 A classificação final é obtida através do somatório dos valores parcelares dos vários itens, depois de atribuídas 

as classificações individuais, calculadas as médias e realizadas as respetivas ponderações. 

Os parâmetros de avaliação do projeto e relatório final bem como da apresentação e defesa oral, são os que 
constam do mapa seguinte: 

  GRELHA DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS ELEMENTOS DO JÚRI: 

DOMÍNIO CRITÉRIOS AVALIADORES CLASSIFICAÇÃO MÉDIA PONDERAÇÃO 
 

RESULTADO 
 

C
O

N
C

E
Ç

Ã
O

 E
 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T

O
 D

O
 P

R
O

J
E

T
O

 5
0
%

  FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DO PROJETO 

 ORGANIZAÇÃO E PLANIFICAÇÃO DO PROJETO 

 PESQUISA REALIZADA 

 CAPACIDADE DE RELACIONAR E APLICAR OS 

CONHECIMENTOS  

 INICIATIVA, AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE 

 INTERESSE DEMONSTRADO AO LONGO DO 

PROCESSO 

 ANÁLISE CRÍTICA DA EXECUÇÃO DO PROJETO   

PROFESSOR (A) 
ACOMPANHANTE 

DO PROJETO 

  

50% 

 

P
R

O
D

U
T

O
 /

 R
E

L
A

T
Ó

R
IO

 

F
IN

A
L

- 

 3
0
%

  APRESENTAÇÃO GRÁFICA – ORIGINALIDADE 

 REDAÇÃO  

 QUALIDADE CIENTÍFICA E TÉCNICA DO PROJETO 

 GRAU DE EXEQUIBILIDADE DO PROJETO 

DIRETOR DE 

CURSO 
  

30% 

 

PROFESSOR (A) 
ACOMPANHANTE 

DO PROJETO 

 

REP. DA 

ASSOCIAÇÃO 

EMPRESARIAL 

 

REP.  DA 

ASSOCIAÇÃO 

SINDICAL 

 

PERSONALIDADE 

DE RECONHECIDO 

MÉRITO 

 

D
E

F
E

S
A

 D
O

 P
R

O
J
E

T
O

- 

 2
0

 %
 

 ESTRUTURA DA COMUNICAÇÃO (ORGANIZAÇÃO, 
CLAREZA, GESTÃO EQUILIBRADA DO TEMPO) 

 DOMÍNIO DA LINGUAGEM TÉCNICA 

 RECURSOS UTILIZADOS (ADEQUAÇÃO, EFICIÊNCIA) 
 
 
 

DIRETOR(A) 
ESCOLA/CCP 

  

20% 

 

DIRETOR DE 

CURSO 
 

DIRETOR TURMA   

PROFESSOR(A) 
ACOMPANHANTE 

DO PROJETO 

 

REP. DA 

ASSOCIAÇÃO 

EMPRESARIAL 

 

REP.  DA 

ASSOCIAÇÃO 

SINDICAL 

 

PERSONALIDADE 

DE RECONHECIDO 

MÉRITO 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL                                   ====================== 
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 – A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PAP É ARREDONDADA ÀS UNIDADES.  

 

As classificações são lançadas em pauta e publicadas. 

A apresentação da PAP realiza-se, de acordo com calendário a definir pela escola, no final das atividades 

letivas, após a realização da FCT. 

16.2 O júri de avaliação da PAP  

       É DESIGNADO PELO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA E TEM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 

a) O diretor da escola ou um seu representante, que preside; 

b) O diretor de curso; 

c) O diretor de turma; 

d) O orientador do projeto; 

e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao curso; 

f) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso; 

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso. 

 - O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos 

dos referidos no número anterior, estando entre eles, obrigatoriamente: 

a) O elemento a que se refere a alínea a); 

b) Dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g). 

EM CASO DE EMPATE NAS VOTAÇÕES O PRESIDENTE TEM VOTO DE QUALIDADE. 

16.3 Grelha dos elementos do júri 

C
O

N
S

T
IT

U
IÇ

Ã
O

 D
O

 J
Ú

R
I DESIGNAÇÃO NOME ASSINATURA 

DIRETOR(A)   

COORDENADOR DOS CURSO PROFISSIONAIS   

DIRETOR DE CURSO   

DIRETOR(A) DE TURMA   

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) DO PROJETO   

REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO 

EMPRESARIAL 
 

 

REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO SINDICAL   
NOTA: A REFORMULAR DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O ART.º 33 DA PORTARIA 235-A/2018 
 
 
 
FIM 


