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Princípios da Avaliação 

 
 

A avaliação dos alunos está em conformidade com os normativos legais em vigor, nomeadamente 

pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de 

abril e pelo Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril, que estabelece os princípios 

orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos currículos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário, bem como da avaliação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

desenvolvidas pelos alunos destes níveis de ensino. Concomitantemente rege-se por critérios 

específicos de avaliação e sustenta-se nos princípios plasmados nos Critérios Gerais de Avaliação da 

EPM-CELP, nomeadamente: 

a)  A avaliação é um processo contínuo, a favor das diferenças de estilos de aprendizagem e 

características de cada turma/ aluno, privilegia a diversidade de estratégias de 

ensino/aprendizagem para que os alunos realizem experiências de aprendizagem ativas, 

significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras. 

 

b) A avaliação é contínua e processa-se através de instrumentos de avaliação desde o início do 

ano letivo até ao final. Por isso, a avaliação deve ter em conta e refletir a evolução do aluno. 

 

c) A avaliação assume um papel regulador, na medida em que está alinhada com o currículo e 

com as metodologias e estratégias utilizadas para o desenvolver. Assume igualmente uma 

função formativa na sua vertente sumativa. 

 

d) A avaliação obedece a princípios de transparência e diálogo que induzem a capacidade de 

autoavaliação do aluno, de forma crítica e fundamentada.  

 

e) A avaliação faz parte integrante do ensino e da aprendizagem, pelo que a sua 

operacionalização deve constituir-se como um meio de promover e regular o processo de 

aprendizagem dos alunos. 

 

f) A avaliação tem carácter formativo, sistemático e contínuo, baseando-se na interpretação e 

qualificação das informações recolhidas, relativas aos vários domínios da aprendizagem. 

 

g) A avaliação inicial/diagnóstica assume um caráter fundamental na construção do Projeto 

Curricular de Turma do ensino básico e do Plano de Turma do ensino secundário, bem como 

no processo de planeamento de cada turma em cada disciplina. 

 

h) A avaliação incide sobre as aprendizagens, que são relativas a conhecimentos e competências. 
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Competências Transversais 

 
 
As competências transversais do currículo a desenvolver nos alunos ao longo do 3º ciclo, para a 
construção do seu perfil de saída, visando a missão do Projeto Educativo, são: Organização e 
avaliação do trabalho, Participação e cooperação, Relações Interpessoais e cidadania, 
Pensamento crítico e criatividade e Desenvolvimento da autonomia, cujos descritores são os 
seguintes: 
 
 

Competência Descritor Nível de desempenho 

Organização e 
avaliação do 

trabalho 

Faz-se acompanhar pelo material 
necessário; 
Tem o caderno diário organizado; 
Cumpre as regras de segurança; 
Cumpre os prazos de entrega de 
trabalhos; 
Emite opiniões oportunas sobre o 
seu trabalho e o dos outros (é capaz 
de fazer auto e heteroavaliação). 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Participação e 
cooperação 

Demonstra interesse e curiosidade 
pela aprendizagem; 
Realiza com empenho as atividades 
propostas; 
Está atento e concentrado; 
Colabora com os colegas e com o 
professor; 
Realiza os TPC. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Relações 
Interpessoais e 

cidadania 

Demonstra respeito pelos colegas e 
professor;  
Aceita e demonstra empatia por 
diferentes pontos de vista; 
Colabora e promove a resolução de 
conflitos. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Pensamento crítico 
e criatividade 

Formula questões pertinentes; 
Usa estratégias criativas para 
explorar ideias e resolver problemas. 
Revela expressividade/ 
espontaneidade/ criatividade na 
apresentação de trabalhos. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Desenvolvimento 
da autonomia 

Recolhe informação de diversas 
fontes para dar resposta às suas 
questões; 
Utiliza a informação que recolhe 
para construir novas ideias e resolver 
problemas. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 
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Instrumentos de Avaliação 

 
 
Na construção do currículo dos alunos, utilizar-se-ão diversos instrumentos de avaliação que serão 
constituídos por: 
 

 Testes de avaliação diagnóstica 

 Testes de avaliação formativa 

 Testes de avaliação sumativa 

 Questões-aula 

 Atividades práticas de sala de aula / de campo 

 Elaboração de trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo 

 Relatórios de atividades laboratoriais / de campo 

 Sínteses individuais 

 Textos criativos e críticos 

 Exposições Orais 

 Intervenções Orais, em debates 

 Produções Escritas e Composições Filosóficas 

 Análise e Interpretação de Textos Argumentativos 

 Portfólio 

 Observação direta 
 
 

Classificação 

 
 
A classificação de cada aluno no final de cada período corresponde à média ponderada obtida pelo 
aluno em cada competência transversal e específica e expressa-se numa escala de 1 a 20. 
 
 
 

 

Perfil de saída 

 

O perfil de saída dos alunos no ensino secundário é o preconizado pelo Ministério da Educação e 
explicitado na página da Direção Geral da Educação. 
 
 
 
 

http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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Departamento de Ciências 
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Áreas Disciplinares de  

Ciências Físico-Químicas e 
Ciências Naturais 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

 
 
 
 

Competências específicas 

 
 

 

São finalidades das disciplinas de Biologia e Geologia, Biologia, Física e Química A, Física, 

Química no ensino secundário: 

 Proporcionar aos alunos uma base sólida de capacidades e de conhecimentos da física e da 
química, e dos valores da ciência, que lhes permitam distinguir alegações científicas de não 
científicas, especular e envolver-se em comunicações de e sobre ciência, questionar e 
investigar, extraindo conclusões e tomando decisões, em bases científicas, procurando 
sempre um maior bem-estar social.  
 

 Promover o reconhecimento da importância da física e da química na compreensão do 
mundo natural e na descrição, explicação e previsão dos seus múltiplos fenómenos, assim 
como no desenvolvimento tecnológico e na qualidade de vida dos cidadãos em sociedade. 

 

 Contribuir para o aumento do conhecimento científico necessário ao prosseguimento de 
estudos e para uma escolha fundamentada da área desses estudos.  

  
 
De modo a atingir estas finalidades, definem-se como objetivos gerais das disciplinas: 
  

 Consolidar, aprofundar e ampliar conhecimentos através da compreensão de conceitos, leis 
e teorias que descrevem, explicam e preveem fenómenos assim como fundamentam 
aplicações.  
 

 Desenvolver hábitos e capacidades inerentes ao trabalho científico: observação, pesquisa de 
informação, experimentação, abstração, generalização, previsão, espírito crítico, resolução 
de problemas e comunicação de ideias e resultados nas formas escrita e oral.  

 

 Desenvolver as capacidades de reconhecer, interpretar e produzir representações variadas 
da informação científica e do resultado das aprendizagens:  relatórios, esquemas e 
diagramas, gráficos, tabelas, equações, modelos e simulações computacionais. 

 

 Destacar o modo como o conhecimento científico é construído, validado e transmitido pela 
comunidade científica. 
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Deste modo, podem-se considerar três tipos competências ao nível do conhecimento: 
 
Conhecimento substantivo – Aquisição de conhecimento científico apropriado, de modo a 
interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência e da 
Tecnologia na resolução de problemas pessoais, sociais e ambientais.  
 
Conhecimento processual – Aquisição de conhecimento científico através de pesquisa bibliográfica, 
observação, execução de experiências, individualmente ou em equipa, avaliação dos resultados 
obtidos, planeamento e realização de investigações, elaboração e interpretação de representações 
gráficas onde os alunos utilizem dados estatísticos e matemáticos.  
 
Conhecimento epistemológico – Aquisição de conhecimento científico através da análise e debate 
de relatos de descobertas científicas, nos quais se evidenciem êxitos e fracassos, persistência e 
modos de trabalho de diferentes cientistas, influências da sociedade sobre a Ciência, possibilitando 
ao aluno confrontar, por um lado, as explicações científicas com as do senso comum, por outro, a 
ciência, a arte e a religião. 
 
De acordo com o estabelecido no ponto 5 do art.º 7.º da Portaria n.º 243/2012, são obrigatórios 
momentos formais de avaliação da dimensão prática ou experimentais integrados no processo de 
ensino. E, de acordo com a alínea c) do mesmo ponto, a componente prática-laboratorial tem um 
peso mínimo de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação. 
Na componente prática-laboratorial, pretendem-se desenvolver nos alunos as seguintes 
aprendizagens: 
 
Aprendizagens processuais:  
  

 Identificar material e equipamento de laboratório e manuseá-lo corretamente, respeitando 
regras de segurança e instruções recebidas.  

 Identificar simbologia em laboratórios.  

 Identificar equipamento de proteção individual.  

 Adotar as medidas de proteção adequadas a operações laboratoriais, com base em 
informação de segurança e instruções recebidas.  

 Atuar corretamente em caso de acidente no laboratório tendo em conta procedimentos de 
alerta e utilização de equipamento de salvamento.  

 Selecionar material de laboratório adequado a um trabalho laboratorial.   

 Construir uma montagem laboratorial a partir de um esquema ou de uma descrição.  

 Executar corretamente técnicas laboratoriais.  

 Operacionalizar o controlo de uma variável.  

 Identificar aparelhos de medida, analógicos e digitais, o seu intervalo de funcionamento e a 
respetiva incerteza de leitura.  

 Utilizar corretamente os equipamentos de ampliação ótica, como os microscópios e a lupa. 

 Efetuar medições utilizando material de laboratório analógico, digital ou de aquisição 
automática de dados.  

 Representar um conjunto de medidas experimentais em tabela, associando-lhes as 
respetivas incertezas de leitura dos aparelhos de medida utilizados.  

 Identificar seres vivos a partir de dados obtidos com a ajuda de instrumentos de laboratório 
e/ou pesquisa bibliográfica. 
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Disciplinas de Física e Química A, Física e Química: 
 
Aprendizagens conceptuais:  
  

 Identificar o objetivo de um trabalho prático. Identificar o referencial teórico no qual se 
baseia o procedimento utilizado num trabalho prático, incluindo regras de segurança 
específicas.   

 Interpretar e seguir um protocolo.  

 Descrever o procedimento que permite dar resposta ao objetivo de um trabalho prático.  

 Conceber um procedimento capaz de validar uma dada hipótese, ou estabelecer relações 
entre variáveis, e decidir sobre as variáveis a controlar.  

 Identificar a influência de uma dada grandeza num fenómeno físico através de controlo de 
variáveis.  

 Conceber uma tabela de registo de dados adequada ao procedimento.  

 Representar esquemas de montagens.  

 Utilizar regras de contagem de algarismos significativos.  

 Identificar e comparar ordens de grandeza.  

 Distinguir erros aleatórios de erros sistemáticos.  

 Indicar a medida de uma grandeza numa única medição direta, atendendo à incerteza 
experimental associada à leitura no aparelho de medida.  

 Indicar a medida de uma grandeza quando há um conjunto de medições diretas, efetuadas 
nas mesmas condições, tomando como valor mais provável o valor médio.  

 Calcular a incerteza absoluta do valor mais provável de um conjunto de medições diretas (o 
maior dos desvios absolutos), assim como a incerteza relativa em percentagem (desvio 
percentual), e indicar a medida da grandeza.   

 Associar a precisão das medidas à sua maior ou menor dispersão, quando há um conjunto 
de medições diretas, e aos erros aleatórios.  

 Determinar o erro percentual associado a um resultado experimental quando há um valor 
de referência.  

 Associar a exatidão de um resultado à maior ou menor proximidade a um valor de referência 
e aos erros sistemáticos, relacionando-a com o erro percentual.  

 Construir gráficos a partir de listas de dados, utilizando papel ou suportes digitais.  

 Interpretar representações gráficas, estabelecendo relações entre as grandezas.  

 Aplicar conhecimentos de estatística no tratamento de dados experimentais em modelos 
lineares, identificando as grandezas físicas na equação da reta de regressão.   

 Determinar valores de grandezas, não obtidos experimentalmente, a partir da equação de 
uma reta de regressão.  

 Identificar erros que permitam justificar a baixa precisão das medidas ou a baixa exatidão 
do resultado.  

 Avaliar a credibilidade de um resultado experimental, confrontando-o com previsões do 
modelo teórico, e discutir os seus limites de validade.  

 Generalizar interpretações baseadas em resultados experimentais para explicar outros 
fenómenos que tenham o mesmo fundamento teórico.  

 Elaborar um relatório, ou síntese, sobre uma atividade prática, em formatos diversos.  
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Disciplinas de Biologia e Geologia (10º e 11º anos) e Biologia (12º ano) 

 
Aprendizagens conceptuais:  

 Identificar o objetivo de um trabalho prático. Identificar o referencial teórico no qual se 
baseia o procedimento utilizado num trabalho prático, incluindo regras de segurança 
específicas.   

 Interpretar e seguir um protocolo.  

 Descrever o procedimento que permite dar resposta ao objetivo de um trabalho prático.  

 Conceber um procedimento capaz de validar uma dada hipótese, ou estabelecer relações 
entre variáveis, e decidir sobre as variáveis a controlar.  

 Identificar a influência de uma dada grandeza num fenómeno através de controlo de 
variáveis.  

 Conceber uma tabela de registo de dados adequada ao procedimento.  

 Identificar e comparar ordens de grandeza.  

 Construir gráficos a partir de listas de dados, utilizando papel ou suportes digitais.  

 Interpretar representações gráficas, estabelecendo relações entre as grandezas. 

 Generalizar interpretações baseadas em resultados experimentais para explicar outros 
fenómenos que tenham o mesmo fundamento teórico. 

 Elaborar um relatório, ou síntese, sobre uma atividade prática, em formatos diversos. 

 Interpretar os fenómenos naturais a partir de modelos progressivamente mais próximos 
dos aceites pela comunidade científica. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas. 

 Desenvolver capacidades experimentais em situações de indagação a partir de problemas 
do quotidiano. 

 Promover uma imagem da ciência coerente com as perspetivas atuais. 

 Fornecer uma visão integradora da ciência, estabelecendo relações entre esta e as 
aplicações tecnológicas, a sociedade e o ambiente. 

 Fomentar a participação ativa em discussões e debates públicos respeitantes a problemas 
que envolvam a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. 

 Melhorar capacidades de comunicação escrita (texto e imagem) e oral, utilizando suportes 
diversos, nomeadamente as Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

 Compreender os princípios básicos do raciocínio geológico e biológico. 

 Conhecer os principais factos, conceitos, modelos e teorias geológicas e biológicas. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos a problemas do quotidiano, com base em hipóteses 
explicativas e em pequenas investigações. 

 Desenvolver competências práticas relacionadas com a geologia e com a biologia. 

 Reconhecer as interações que a geologia e a biologia estabelecem com as outras ciências. 

 Valorizar o papel do conhecimento geológico e biológico na sociedade atual. 

 Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas. 

 Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática, na prática de exercício 
físico, na sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a sociedade. 

 Compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural da adoção de 
comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente. 

 Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável. 
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Tabela Classificativa das competências 

 
 

 
 
 
  

Competências PESO 

Específicas 

Conhecimento Substantivo 60% 

95% Conhecimento processual 30% 

Conhecimento epistemológico 5% 

Transversais 

Organização e avaliação do trabalho 1% 

5% 

Participação e cooperação  1% 

Relações Interpessoais e cidadania 1% 

Pensamento crítico e criatividade 1% 

Desenvolvimento da autonomia 1% 
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Área Disciplinar de  

Matemática 
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Competências específicas 

 
 

São finalidades da disciplina de Matemática A e MACS no ensino secundário: 

A estruturação do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio abstrato - A apreensão e 

hierarquização de conceitos matemáticos, o estudo sistemático das suas propriedades e a argumentação 

clara e precisa, própria desta disciplina, têm um papel primordial na organização do pensamento, 

constituindo-se como uma gramática basilar do raciocínio hipotético-dedutivo. O trabalho desta 

gramática contribui para alicerçar a capacidade de elaborar análises objetivas, coerentes e comunicáveis. 

Contribui ainda para melhorar a capacidade de argumentar, de justificar adequadamente uma dada 

posição e de detetar falácias e raciocínios falsos em geral.  

 

A modelação e a aplicação da Matemática ao mundo real - Os instrumentos matemáticos são 

indispensáveis à concretização de modelos que permitem descrever, interpretar e prever a evolução de 

um grande número de sistemas reais cujo estudo se pode inserir nas mais diversas áreas do 

conhecimento. A este propósito, é importante referir que a modelação matemática não consiste em 

associar de forma arbitrária – e sem qualquer critério ou justificação razoável – uma dada função 

matemática a uma dada grandeza  

 

De modo a atingir estas finalidades, definem-se objetivos que traduzem os desempenhos que os alunos 

deverão evidenciar ao longo do ensino secundário, que se enumeram a seguir: 

 

 Identificar/Designar/Referir: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, sabendo 

definir o conceito apresentado como se indica ou de forma equivalente.  

 

 Reconhecer: O aluno deve apresentar uma argumentação coerente ainda que eventualmente 

mais informal do que a explicação fornecida pelo professor. Deve, no entanto, saber justificar 

isoladamente os diversos passos utilizados nessa explicação.  

 

 Saber: O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou 

verificação concreta.  

 

 Provar/Demonstrar: O aluno deve apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa 

quanto possível.  

 

 Justificar: O aluno deve justificar de forma simples o enunciado, evocando uma propriedade já 

conhecida.  
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No seu conjunto, estes desempenhos devem concorrer para a aquisição de conhecimentos, factos, 

conceitos e procedimentos, para a construção e desenvolvimento do raciocínio matemático, para a 

resolução de problemas em diversos contextos, para uma comunicação (oral e escrita) adequada e para 

uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente. 

 

Conhecimento de factos, de conceitos e de procedimentos – O domínio de procedimentos padronizados 

deverá ser objeto de particular atenção no ensino desta disciplina. As rotinas e automatismos são 

essenciais à atividade matemática, uma vez que permitem libertar a memória de trabalho, de modo que 

esta se possa dedicar, com maior exclusividade, a tarefas que exigem funções cognitivas superiores. 

 

Raciocínio matemático – O raciocínio matemático é por excelência o raciocínio hipotético- -dedutivo, 

embora o raciocínio indutivo desempenhe também um papel fundamental na atividade matemática, uma 

vez que preside à formulação de conjeturas. Os desempenhos requeridos para o cumprimento dos 

descritores preveem que os alunos da disciplina de Matemática A consigam, no final do Ensino 

Secundário, elaborar algumas demonstrações com segurança. 

 

Resolução de problemas – A resolução de problemas envolve, da parte dos alunos, a leitura e 

interpretação de enunciados, a mobilização de conhecimentos de factos, de conceitos e de relações, a 

seleção e aplicação adequada de regras e procedimentos, previamente estudados e treinados, a revisão, 

sempre que necessária, da estratégia preconizada e a interpretação dos resultados finais. 

 

Comunicação matemática – A capacidade de compreender os enunciados dos problemas matemáticos e 

de identificar as questões que levantam pode ser desenvolvida através da sua explicitação e explicação, 

bem como da discussão de estratégias que conduzam à sua resolução. Os alunos devem, pois, ser 

incentivados a expor as suas ideias de modo claro, conciso e coerente, a comentar as afirmações dos seus 

colegas e do professor e a colocar as suas dúvidas. Sendo igualmente a redação escrita parte integrante 

da atividade matemática, devem também ser incentivados a redigir convenientemente as respostas, 

explicando de forma adequada o raciocínio e apresentando as suas conclusões de forma clara, escrevendo 

em português correto e evitando uma utilização inapropriada de símbolos matemáticos como 

abreviaturas estenográficas. 

 

História da Matemática – A História da Matemática é um tema que está contemplado explicitamente em 

alguns descritores das Metas. Os professores deverão, não apenas nesses casos, mas também a propósito 

de outros temas que para o efeito se revelem particularmente adequados, enquadrar de um ponto de 

vista histórico os conteúdos abordados. 
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Tabela Classificativa das competências 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências 
PESO 

MAT A MACS 

 Específicas 

Conhecimento de factos e procedimentos 45% 25% 

Raciocínio matemático e resolução de problemas  45%  65% 

Transversais 
 

Organização e avaliação do trabalho 6% 6% 

Participação e cooperação  2% 2% 

Relações Interpessoais e cidadania 2% 2% 
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Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 
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Área Disciplinar 

de Economia 
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Competências específicas 

 
São finalidades da disciplina de Economia A e Economia C no ensino secundário: 

 

 Promover a apetência pelo saber/pensar os fenómenos económicos e sociais e a 

disponibilidade permanente para a reconstrução crítica do próprio saber; 

 Desenvolver atitudes que proporcionem a compreensão da relação do Homem com a socio-

economia e o valor das diferentes culturas e sociedades; 

 Desenvolver a curiosidade sobre a realidade económica e social como promotora da 

educação para a cidadania; 

 Desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territorial, numa 

perspetiva de sustentabilidade; 

 Incentivar a participação nas discussões relativas à organização dos espaços 

macroeconómicos, ponderando os riscos ambientais, económicos e para a saúde, envolvidos 

nas tomadas de decisão;  

 Proporcionar o aperfeiçoamento da relação interpessoal no sentido da coerência, 

autonomia e confiança em si próprio; 

 Proporcionar o aperfeiçoamento da relação interpessoal no sentido da compreensão, da 

empatia e da solidariedade. 

 

De modo a atingir estas finalidades, definem-se como objetivos gerais da disciplina de Economia A: 

  

 Compreender o objeto da ciência económica; 

 Conhecer o papel dos agentes económicos na atividade económica e compreender o papel 

do consumidor na atividade Económica e Conhecer os diversos tipos de consumo; 

 Analisar a evolução da estrutura de consumo e compreender a responsabilidade do 

consumidor; 

 Conhecer os fatores produtivos e compreender o papel do desenvolvimento tecnológico da 

produção; 

 Analisar diferentes combinações de fatores produtivos;  

 Compreender a importância do comércio, conhecer a evolução da moeda e conhecer as 

componentes dos preços dos bens; 

 Analisar a evolução da inflação em Portugal e na União Europeia; 

 Compreender o mecanismo do mercado, conhecer as características fundamentais da 

procura e da oferta e conhecer o funcionamento de diferentes tipos de mercado; 

 Conhecer o processo de formação dos rendimentos, analisar as diferentes formas de 

repartição dos rendimentos e compreender os mecanismos de redistribuição dos 

rendimentos e analisar as desigualdades na repartição dos rendimentos; 
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 Conhecer os destinos da poupança e compreender a importância da formação de capital na 

economia; 

 Conhecer as formas de financiamento da atividade económica; 

 Conhecer os diferentes fluxos que se estabelecem entre os agentes económicos e 

compreender a necessidade de equilíbrio entre recursos e empregos numa economia; 

 Conhecer os conceitos necessários à Contabilidade Nacional e Compreender as diferentes 

perspetivas de cálculo do valor da produção; 

 Compreender as limitações e insuficiências da Contabilidade Nacional; 

 Conhecer as diferentes formas de integração económica, conhecer o processo de integração 

CECA, Tratado de Roma, Euratom, Ato único europeu, Tratado de Maastrich;  

 Compreender os desafios do alargamento da União Europeia e Perceber a necessidade de 

reajustamento das políticas, Fundos e reforma das Instituições; 

 Compreender e conhecer a União Económica e monetária – zona Euro. 

 

Definem-se como objetivos gerais da disciplina de Economia C: 

 

 Distinguir crescimento económico de desenvolvimento e situar os fenómenos do 

crescimento económico e do desenvolvimento no contexto da Revolução Industrial e da sua 

evolução; 

 Reconhecer os indicadores como instrumentos de medida do desenvolvimento e constatar 

o crescimento económico de algumas economias nos últimos dois séculos; 

 Caracterizar genericamente as economias desenvolvidas e as economias subdesenvolvidas 

através de conjuntos variados de indicadores; 

 Explicar as fontes de crescimento económico e identificar características do crescimento 

económico moderno e explicar o papel do Estado neste modelo de organização económica 

 Verificar historicamente o ritmo de crescimento desigual da atividade económica, 

caracterizar as fases dos ciclos económicos; 

 Explicitar o conceito de mundialização económica e relacionar a internacionalização das 

trocas com a especialização dos países segundo as suas vantagens comparativas, 

 Referir características das Revoluções Industriais e Explicar o papel das inovações 

tecnológicas na aceleração da mundialização da economia após 1945; 

 Distinguir empresas multinacionais de empresas transnacionais, referir outros fatores que 

estiveram na base da aceleração da mundialização da economia; 

 Relacionar os conceitos de mundialização e de globalização e explicitar o papel das empresas 

multinacionais / transnacionais na mundialização das trocas; 

 Distinguir os diferentes fluxos de capital, quer de curto quer de longo prazo e Caracterizar o 

IDE; 
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 Explicitar a evolução quantitativa e qualitativa dos fluxos de capitais a nível mundial, 

caracterizar os diferentes tipos de migrações ao nível mundial e explicitar a evolução 

quantitativa e qualitativa dos fluxos de pessoas a nível mundial; 

 Caracterizar a sociedade do conhecimento; 

 Explicitar o conceito de mundialização económica e relacionar a internacionalização das 

trocas com a especialização dos países segundo as suas vantagens comparativas e explicitar 

o papel das empresas multinacionais na mundialização da economia (internacionalização 

crescente das trocas e da produção); 

 Relacionar os conceitos de mundialização e de globalização;-Distinguir os diferentes fluxos 

de capital, quer de curto quer de longo prazo; 

 Relacionar a melhoria do nível de vida, associada ao progresso tecnológico, com o 

crescimento da população e concluir sobre a existência de estruturas demográficas 

diferentes consoante o nível de desenvolvimento dos países;  

 Problematizar custos e benefícios da integração dos trabalhadores estrangeiros, a curto e a 

longo prazo. Referir consequências ecológicas do crescimento económico moderno e da 

utilização indiscriminada dos recursos (diversas formas de poluição e diminuição da base de 

recursos disponíveis); 

 Identificar conceitos económicos relacionados com problemas ambientais (externalidades, 

bens públicos e bens comuns). Definir externalidades e explicar o papel do Estado e/ou de 

organizações supranacionais na resolução dos problemas ambientais; 

 Explicitar o conceito de Direitos Humanos Explicar as características dos Direitos Humanos; 

Problematizar a ajuda ao desenvolvimento como forma de promover o direito ao 

desenvolvimento; 

 Explicitar a relação entre Economia e Ecologia Expor o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, 

 Distinguir a responsabilidade dos Países Desenvolvidos e dos Países em Desenvolvimento 

relativamente à questão ecológica; 

 Problematizar a viabilidade de um desenvolvimento humano sustentável no contexto da 

globalização atual e explicitar a perspetiva do "desenvolvimento como liberdade". 
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Tabela Classificativa das competências 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

 Específicas 

Conhecimento Conceptual 80% 

90% 

Conhecimento Instrumental 10% 

Transversais 
 

Organização e avaliação do trabalho 2,% 

10% 

Participação e cooperação 
2% 

Relações Interpessoais e cidadania 
2% 

Pensamento crítico e criatividade 
2% 

Desenvolvimento da autonomia 
2% 
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Área Disciplinar 

de Filosofia 
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Competências específicas 

 
A disciplina de Filosofia, em coresponsabilidade com as demais disciplinas das áreas curriculares do 

ensino secundário, assume, a partir da sua especificidade, as seguintes finalidades: 

 

 Proporcionar instrumentos necessários para o exercício pessoal da razão, contribuindo 

para o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica, apelando para 

o valor da formação como um continuum da vida. 

 Proporcionar situações orientadas para a formulação de um projeto de vida pessoal, cívico 

e profissional, contribuindo para o aperfeiçoamento da análise crítica das convicções 

pessoais e para a construção de um diálogo com a realidade social em constante 

transformação. 

 Proporcionar oportunidades favoráveis ao desenvolvimento de um pensamento ético-

político crítico, responsável e socialmente comprometido, contribuindo para a aquisição de 

competências dialógicas que predisponham à participação democrática, assente nos 

princípios da igualdade, da justiça e da paz. 

 Proporcionar meios adequados ao desenvolvimento de uma sensibilidade cultural e 

estética, contribuindo para a compreensão da diversidade cultural e da arte como meio de 

realização pessoal e como expressão da identidade cultural dos povos. 

 Proporcionar mediações conducentes a uma tomada de posição sobre o sentido da 

existência, contribuindo para a articulação constitutiva entre o ser humano e o mundo e da 

sua dinâmica temporal, assumindo a responsabilidade ecológica como valor e exigência 

incontornável.  

 

De modo a atingir estas finalidades, definem-se como objetivos gerais da disciplina: 

  

 Apropriar-se progressivamente da especificidade da Filosofia. 

 Reconhecer o contributo específico da Filosofia para o desenvolvimento de um pensamento 

informado, metódico e crítico e para a formação de uma consciência atenta, sensível e 

eticamente responsável. 

 Ampliar as competências básicas de discurso, informação, interpretação e comunicação.  

 Iniciar às competências específicas de problematização, conceptualização e argumentação. 

 Iniciar às competências de análise e interpretação de textos e à composição filosófica. 

 Promover hábitos e atitudes fundamentais ao desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. 

 Desenvolver um quadro coerente e fundamentado de valores. 

 

Deste modo, podem considerar-se três tipos de conhecimento, o conhecimento filosófico, o 

conhecimento metodológico/instrumental e o conhecimento pessoal e social, que visam o 

desenvolvimento, respetivamente, das seguintes competências: 
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Conhecimento filosófico 

 

1 – Domínio das competências de autodescoberta; curiosidade científica e filosófica. 

 

 Distinguir a racionalidade filosófica de outros tipos de racionalidade. 

 Reconhecer o trabalho filosófico como atividade interpretativa e argumentativa. 

 Reconhecer o caráter linguístico-retórico e lógico-argumentativo do discurso filosófico. 

 Reconhecer a Filosofia como um espaço de reflexão interdisciplinar. 

 Reconhecer a necessidade de situar os problemas filosóficos no seu contexto histórico-

cultural. 

 Identificar as principais áreas e problemas da Filosofia. 

 Adquirir instrumentos cognitivos, conceptuais e metodológicos fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho filosófico e transferíveis para outras aquisições cognitivas. 

 Adquirir informações seguras e relevantes para a compreensão dos problemas e dos 

desafios que se colocam às sociedades contemporâneas nos domínios da ação, dos valores, 

da ciência e da técnica. 

 

2 – Domínio do sentido crítico e autocrítico. 

 

 Desenvolver o pensamento autónomo e emancipado que, por integração progressiva e 

criteriosa dos saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses reflexivas pessoais, 

construtivas e abertas. 

 Desenvolver uma consciência crítica e responsável que, mediante a análise fundamentada 

da experiência, atenta aos desafios e aos riscos do presente, tome a seu cargo o cuidado 

ético pelo futuro. 

 

 Conhecimento metodológico/instrumental 

 

1 – Domínio das competências básicas de discurso, informação, interpretação e comunicação. 

 

 Iniciar à discursividade filosófica, prestando particular atenção nos discursos/textos, à 

análise das articulações lógico-sintáticas e à análise dos procedimentos retórico-

argumentativos. 

 Iniciar à comunicação filosófica, desenvolvendo de forma progressiva as capacidades de 

expressão pessoal, de comunicação e de diálogo. 

 Iniciar ao conhecimento e utilização criteriosa das fontes de informação, designadamente 

obras de referência e as novas tecnologias. 

 Iniciar à leitura crítica da linguagem icónica e audiovisual, tendo por base instrumentos de 

descodificação e análise. 
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 Dominar metodologias e técnicas de trabalho intelectual que potenciem a qualidade das 

aquisições cognitivas e assegurem a autoformação e educação permanente. 

 Desenvolver práticas de exposição (oral e escrita) e de intervenção num debate, aprendendo 

a apresentar de forma metódica e compreensível as ideias próprias ou os resultados de 

consultas ou notas de leitura.  

 

2 – Domínio das competências específicas de problematização, conceptualização e argumentação. 

 

 Reconhecer que os problemas são constitutivos e originários do ato de filosofar. 

 Questionar filosoficamente as pseudoevidências da opinião corrente, por forma a 

ultrapassar o nível do senso comum na abordagem dos problemas. 

 Determinar e formular adequadamente os principais problemas que se colocam no âmbito 

dos vários temas programáticos. 

 Desenvolver atividades específicas de clarificação conceptual: aproximação etimológica, 

aproximação semântica, aproximação predicativa, definição, clarificação. 

 Adquirir e utilizar de forma progressiva e correta os conceitos operatórios-transversais da 

Filosofia. 

 Identificar e clarificar os conceitos nucleares relativos aos temas/problemas propostos à 

reflexão pelo programa. 

 Desenvolver atividades de análise e confronto de argumentos. 

 

3 – Domínio das competências de análise e interpretação de textos filosóficos e outros e 

composição filosófica.  

 

 Analisar a problemática sobre a qual um texto toma posição, identificando o 

tema/problema, a(s) tese(s) que defende ou a(s) resposta(s) que dá, as teses ou respostas 

que contraria ou as teses ou respostas que explicitamente refuta. 

 Analisar a conceptualidade sobre a qual assenta um texto, identificando os termos ou 

conceitos nucleares do texto, explicitando o seu significado e as suas articulações. 

 Analisar a estrutura lógico-argumentativa de um texto, pesquisando os argumentos, dando 

conta do percurso argumentativo, explorando possíveis objeções e refutações. 

 Confrontar as teses e a argumentação de um texto com teses e argumentos alternativos. 

 

4 – Domínio das competências de elaboração de composições filosóficas 

 

 Assumir posição pessoal relativamente às teses e aos argumentos em confronto. 

 Redigir composições de análise e de interpretação de textos que incidam sobre 

temas/problemas do programa efetivamente desenvolvidos nas aulas. 

 Desenvolver, seguindo planos/guiões ou modelos simples, temas/problemas programáticos, 

que tenham sido objeto de abordagem nas aulas.  
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Conhecimento pessoal e social 

 Desenvolver atitudes de discernimento crítico perante a informação e os saberes

transmitidos.

 Desenvolver atitudes de curiosidade, honestidade e rigor intelectuais.

 Assumir as posições pessoais, com convicção e tolerância, rompendo com a indiferença.

 Reconhecer distintos sistemas de valores e diferentes paradigmas de valoração.

 Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações culturais.

 Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, social e política.

 Assumir o exercício da cidadania, informando-se e participando no debate dos problemas

de interesse público, nacionais e internacionais.

 Desenvolver a consciência do significado ético e da importância política dos direitos

humanos.

 Desenvolver a consciência crítica dos desafios culturais decorrentes da nossa integração

numa sociedade cada vez mais marcada pela globalização.



 

GRUPO DE FILOSOFIA - ANO LETIVO 2018/19 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE FILOSOFIA DO 10° ANO 

INSTRUMENTOS/ 
ATIVIDADES 

% DOMÍNIO COGNITIVO/ COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 

- Testes de avaliação e 
Trabalhos de 
Investigação Pessoal 
ou em Grupo com 
Defesa Oral 
 
 

70 
 
 

Expressão escrita: 
- constrói um discurso claro, coerente e gramaticalmente 

correto. 
 

A, B, C, D, E, I 

Conceptualização: 
- identifica, define e usa com rigor os conceitos filosóficos; 
- explicita e relaciona conceitos filosóficos; 
- aplica os conceitos filosóficos a novas situações. 
 

A, B, C, D, E, F, H, I 

Hermenêutica: 
- analisa, sintetiza e comenta o texto. 
 

A, B, C, D, E, F, I 

- Trabalhos de casa 
(podem exigir 
investigação e 
apresentação oral) 

- Criação de textos 
filosóficos com base 
em suportes de 
natureza diversa, 
realizados em sala de 
aula 

- Trabalho de pares 
e/ou grupo (sala de 
aula) 

- Fichas de trabalho 
- Fichas de leitura 
- Relatórios de aula 
- Cadernos diários, etc. 
- Participação na sala de 

aula 
Debates orientados 

20 

Problematização e Argumentação: 
- identifica um problema, formula-o corretamente; 
- aborda-o sob perspetivas e argumentos distintos; 
- identifica argumentos e objeções; 
- aponta falhas argumentativas; 
- constrói textos argumentativos. 

A, B, C, D, E, F, H, I 
 

Pesquisa: 
- recolhe, seleciona e utiliza, crítica e criativamente, 

informação pertinente e adequada. 
 

A, B, C, D, E, F, H, I 

Expressão Oral: 

- o aluno utiliza um discurso claro, coerente e gramaticalmente 
correto. 

- explicita ideias com base em boas razões. 

A, B, C, D, E, F, H, I 

 
DOMÍNIO SOCIOAFETIVO/ COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 

 

- Assiduidade 
- Pontualidade 
- Responsabilidade 
- Autonomia 
- Iniciativa 
- Cooperação 
- Empenho 

10 

Atitudes e Valores: 
- é assíduo; 
- é pontual; 
- respeita, sabe ouvir e aceita as críticas e objeções; 
- revela uma atitude comprometida com o trabalho individual e 

em grupo, dentro e fora da sala de aula. 
- assume um posicionamento crítico face ao seu 

comportamento e ao dos seus pares; 
-  manifesta espírito proativo e criativo na construção da sua     
cidadania e da dos seus pares. 

A, B, C, D, E, F, G, J 

Legenda: A) Linguagens e Textos; B) Informação e Comunicação; C) Raciocínio e Resolução de Problemas; D) Pensamento Crítico e 

Pensamento Criativo; E) Relacionamento Interpessoal; F) Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G) Bem‐Estar, Saúde e Ambiente; 

H) Sensibilidade Estética e Artística; I) Saber Científico, Técnico e Tecnológico; J) Consciência e Domínio do Corpo.      

 

 



 

 

GRUPO DE FILOSOFIA - ANO LETIVO 2018/19 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE FILOSOFIA DO 11° ANO 

 

INSTRUMENTOS/ 
ATIVIDADES 

% DOMÍNIO COGNITIVO/ COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

- Testes de avaliação e 
Trabalhos de 
Investigação Pessoal 
ou em Grupo com 
Defesa Oral 
 
 

70 
 
 

Expressão escrita: 
- constrói um discurso claro, coerente e gramaticalmente 

correto. 
 

Conceptualização: 
- identifica, define e usa com rigor os conceitos filosóficos; 
- explicita e relaciona conceitos filosóficos; 
- aplica os conceitos filosóficos a novas situações. 
 

Hermenêutica: 
- analisa, sintetiza e comenta o texto. 
 

- Trabalhos de casa 
(podem exigir 
investigação e 
apresentação oral) 

- Criação de textos 
filosóficos com base 
em suportes de 
natureza diversa, 
realizados em sala de 
aula 

- Trabalho de pares 
e/ou grupo (sala de 
aula) 

- Fichas de trabalho 
- Fichas de leitura 
- Relatórios de aula 
- Cadernos diários, etc. 
- Participação na sala de 

aula 
- Debates orientados 

20 

Problematização e Argumentação: 
- identifica um problema, formula-o corretamente; 
- aborda-o sob perspetivas e argumentos distintos; 
- identifica argumentos e objeções; 
- aponta falhas argumentativas; 
- constrói textos argumentativos. 

Pesquisa: 
- recolhe, seleciona e utiliza, crítica e criativamente, 

informação pertinente e adequada. 
 

Expressão Oral: 

- o aluno utiliza um discurso claro, coerente e gramaticalmente 
correto. 

- explicita ideias com base em boas razões. 

- Assiduidade 
- Pontualidade 
- Responsabilidade 
- Autonomia 
- Iniciativa 
- Cooperação 
- Empenho 

10 

Atitudes e Valores: 
- é assíduo; 
- é pontual; 
- respeita, sabe ouvir e aceita as críticas e objeções; 
- revela uma atitude comprometida com o trabalho individual e 

em grupo, dentro e fora da sala de aula. 
- assume um posicionamento crítico face ao seu 

comportamento e ao dos seus pares; 
-  manifesta espírito proativo e criativo na construção da sua     
cidadania e da dos seus pares. 
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Área Disciplinar 
de Psicologia B



 

 

Grupo 410 (Filosofia) 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Psicologia B – 12º Ano 
Ano Letivo 2018-19 

DOMÍNIO SOCIOAFETIVO/COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Responsabilidade 

 Autonomia 

 Iniciativa 

  Cooperação 

  Empenho 

Atitudes e Valores: 

 é assíduo; 

 é pontual; 

 respeita, sabe ouvir e aceita as críticas e objeções; 

 revela uma atitude comprometida com o trabalho individual e 
em grupo, dentro e fora da sala de aula; 

 assume um posicionamento crítico face ao seu 
comportamento e ao dos seus pares; 

 revela respeito pelo exercício do direito à educação de 
todos; 

 manifesta espírito proativo e criativo na construção da sua      
cidadania e da dos seus pares. 

DOMÍNIO COGNITIVO/COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
 Utiliza conceitos específicos da 

Psicologia.  

 
 Compreende a especificidade da 

Psicologia.   
 
 

 Adota quadros de referência teóricos 
dos processos individuais, sociais e 
culturais, a partir da análise, da 
caracterização e da avaliação de 
teorias, fenómenos, comportamentos 
e situações.  

 

 Compreende os processos emocionais 
e cognitivos estruturadores do 
comportamento.  

 
 Caracteriza os fundamentos biológicos 

e sociais do ser humano.  

 
 Compreende o homem como um ser 

em desenvolvimento. 

 
 Avalia os contextos humanos de 

desenvolvimento.  

 
 Compreende a especificidade do ser 

humano.  

 

 Provas escritas; 
 

 Fichas de trabalho;  

 

 Trabalhos de investigação individuais e em grupo;  
 

 Trabalhos de casa;  

 

 Participação na dinâmica da aula;  
 

 Guiões de entrevista; 

 

 Relatórios;  

 

 Registo de observação.  

DOMÍNIOS A AVALIAR % 
Socioafetivo (atitudes e valores) 10 

Cognitivo e Expressão Escrita ( Provas Escritas, 
Trabalhos de Investigação, Relatórios) 

70 

Cognitivo e Expressão Oral (Participação em sala 
de aula, Fichas de Trabalho, Defesa do Trabalho  
de Investigação e de Relatórios, Apresentação de 
T.P.C.’s) 

 
20 
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Área Disciplinar 
de Geografia 
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Competências específicas 

 
 

São finalidades da disciplina de Geografia A no ensino secundário: 

 

 Promover a apetência pelo saber/pensar o espaço geográfico e a disponibilidade 

permanente para a reconstrução crítica do próprio saber; 

 Desenvolver atitudes que proporcionem a compreensão da relação do Homem com a 

Natureza e o valor das diferentes culturas e sociedades; 

 Desenvolver a curiosidade geográfica como promotora da educação para a cidadania; 

 Desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territorial, numa 

perspetiva de sustentabilidade; 

 Incentivar a participação nas discussões relativas à organização do espaço, ponderando os 

riscos ambientais e para a saúde, envolvidos nas tomadas de decisão;  

 Proporcionar o aperfeiçoamento da relação interpessoal no sentido da coerência, 

autonomia e confiança em si próprio; 

 Proporcionar o aperfeiçoamento da relação interpessoal no sentido da compreensão, da 

empatia e da solidariedade. 

 

De modo a atingir estas finalidades, definem-se como objetivos gerais da disciplina de Geografia A: 

  

 Valorizar as diferenças entre indivíduos e culturas. 

 Demostrar espírito de tolerância e capacidade de diálogo crítico. 

 Aceitar desafios, partilhando riscos e dificuldades. 

 Desenvolver a perceção espacial no sentido de uma progressiva apropriação criativa dos 

espaços de vida. 

 Avaliar o contributo das Tecnologias de Informação e Comunicação como fator de 

desenvolvimento na compreensão e utilização individual e social do espaço geográfico. 

 Interessar-se pela conciliação entre o crescimento económico e a melhoria da qualidade de 

vida das populações, associando-se à valorização do património natural e cultural. 

 Intervir no sentido de atenuar as assimetrias territoriais, valorizando a preservação das 

diferenças entre regiões. 

 Utilizar corretamente os conceitos geográficos. 

 Descrever e interpretar situações geográficas. 

 Identificar situações problemáticas relativas ao espaço geográfico. 

 Participar, através da procura e da apresentação de soluções fundamentais, na resolução de 

problemas espaciais. 

 Utilizar o método indutivo e dedutivo no estudo de fenómenos geográficos.  
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 Utilizar o processo de inferência para interpretar documentos geográficos, encaminhar a 

pesquisa, responder a problemas ou levantar novos problemas. 

 Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os em categorias na procura de 

modelos explicativos de organização do território. 

 Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e cartográficas desenvolvidas ao longo do 

processo de aprendizagem. 

 Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente os meios 

informáticos, telemáticos e vídeo. 

 Reconhecer a necessidade de mudança da escala de análise na compreensão do espaço 

geográfico. 

 Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos geográficos. 

 Relacionar a capacidade de transformação da organização espacial com diferentes graus de 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Relacionar transformações na organização do espaço geográfico com as potencialidades e 

as limitações das Novas Tecnologias da Informação. 

 Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de recursos com situações 

de desigual desenvolvimento, a nível local e/ou regional. 

 Reconhecer a importância do ordenamento do território no atenuar das desigualdades de 

desenvolvimento. 

 Compreender a estruturação do território nacional em diferentes escalas de análise, assim 

como as suas interações com outros espaços, particularmente com os espaços ibérico e 

europeu. 

 

 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 Dimensão concetual 

Compreensão e expressão escrita no domínio da língua 

portuguesa e da linguagem específica de cariz geográfico. 

Domínio da compreensão das inter-relações dos fenómenos 

geográficos a diferentes níveis de análise e relações de 

interdependência e complementaridade espacial 

 

 

 

80% 

 

 

 Dimensão instrumental 

Domínio metodológico (tratamento gráfico e cartográfico da 

informação geográfica) 

 

10% 

 

 Domínio das atitudes e valores 10% 
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Tabela Classificativa das competências 

 

 

 Níveis de 
desempenho 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
D

im
e

n
sã

o
 c

o
n

ce
tu

al
 

Compreensão e 
expressão escrita 

no domínio da 
língua portuguesa 

e da linguagem 
específica de cariz 

geográfico 

É visível: 
A existência de graves 
falhas no domínio da 
língua portuguesa e 
na linguagem 
específica de cariz 
geográfico. 

É visível: 
A existência de 
falhas/incorreções 
no domínio da língua 
portuguesa e na 
linguagem específica 
de cariz geográfico. 

É visível: 
A existência de 
algumas 
falhas/incorreções no 
domínio da língua 
portuguesa e na 
linguagem específica 
de cariz geográfico. 

É visível: 
A existência de 
incorreções no 
domínio da língua 
portuguesa e na 
linguagem específica 
de cariz geográfico. 

É visível: 
A ausência de 
incorreções/falas 
falhas no domínio da 
língua portuguesa e na 
linguagem específica 
de cariz geográfico. 

Domínio da 
compreensão das 
inter-relações dos 

fenómenos 
geográficos a 

diferentes níveis 
de análise e 
relações de 

interdependência 
e 

complementarida
de espacial. 

É visível: 
A existência de 
grandes falhas na 
compreensão das 
interpelações dos 
fenómenos e nas 
relações de 
interdependência e 
complementaridade 

É visível: 
A existência de 
falhas na 
compreensão das 
interpelações dos 
fenómenos e nas 
relações de 
interdependência e 
complementaridade 

É visível: 
A existência de 
algumas falhas na 
compreensão das 
interpelações dos 
fenómenos e nas 
relações de 
interdependência e 
complementaridade 

É visível: 
A ausência de falhas 
na compreensão das 
interpelações dos 
fenómenos e nas 
relações de 
interdependência e 
complementaridade 
A capacidade de 
indicar estratégias 
para minimizar 
impactes negativos. 

É visível: 
A ausência de falhas 
na compreensão das 
interpelações dos 
fenómenos e nas 
relações de 
interdependência e 
complementaridade 
A capacidade de 
mobilizar saberes na 
tomada de decisões. 

D
im

e
n

sã
o

 in
st

ru
m

en
ta

l 

Domínio 
metodológico 

É visível: 
A não adoção de 
metodologias 
adequadas na 
compreensão e 
tratamento gráfico e 
cartográfico dos 
fenómenos 
geográficos. 

É visível: 
A existência de 
algumas falhas na 
adoção de 
metodologias 
adequadas na 
compreensão e 
tratamento gráfico e 
cartográfico dos 
fenómenos 
geográficos. 

É visível: 
A existência de poucas 
deficiências na adoção 
de metodologias 
adequadas na 
compreensão e 
tratamento gráfico e 
cartográfico dos 
fenómenos 
geográficos. 

É visível: 
A ausência de 
deficiências na adoção 
de metodologias 
adequadas na 
compreensão e 
tratamento gráfico e 
cartográfico dos 
fenómenos 
geográficos. 

É visível: 
A ausência de 
deficiências na adoção 
de metodologias 
adequadas na 
compreensão e 
tratamento gráfico e 
cartográfico dos 
fenómenos 
geográficos. 
Rigor e Criatividade. 

 

 

 

Competências PESO 

Específicas 
Conhecimento concetual 80% 

Conhecimento instrumental 10% 

 
Transversais 

 

Organização e avaliação do trabalho 2% 

Participação e cooperação  2% 

Relações Interpessoais e cidadania 2% 

Pensamento crítico e criatividade 2% 

Desenvolvimento da autonomia 2% 
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Área Disciplinar 

de História 
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Competências específicas 

 
 

São finalidades da disciplina de História no ensino secundário: 

 

 Promover o desenvolvimento de competências que permitam a problematização de 

relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo 

atual. 

 Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a 

produção e a fruição de bens culturais. 

 Favorecer a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva 

humanista. 

 Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos 

contextos e espaços.  

 

De modo a atingir estas finalidades, definem-se como objetivos gerais da disciplina: 

  

 Desenvolver atitudes de curiosidade intelectual, de pesquisa e de problematização, face ao 

saber adquirido e a novas situações. 

 Desenvolver a capacidade de autocrítica, de abertura à mudança, de compreensão pela 

pluralidade de opiniões e pela diversidade de modelos civilizacionais. 

 Aprofundar a sensibilidade estética e a dimensão ética, clarificando opções pessoais. 

 Desenvolver hábitos de participação em atividades de grupo, assumindo iniciativas e 

estimulando a intervenção de outros. 

 Desenvolver a consciência dos problemas e valores nacionais, dos direitos e deveres 

democráticos e do respeito pelas minorias. 

 Interpretar o conteúdo de fontes, utilizando técnicas e saberes adequados à respetiva 

tipologia. 

 Aplicar instrumentos de análise das ciências sociais na construção do conhecimento 

histórico. 

 Formular hipóteses explicativas de factos históricos. 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina. 

 Desenvolver hábitos de organização do trabalho intelectual, utilizando diversos recursos e 

metodologias. 

 Sistematizar conhecimentos e apresentá-los, utilizando diversas técnicas. 

 Identificar o conhecimento histórico como um estudo, cientificamente conduzido, do devir 

das sociedades no tempo e no espaço. 

 Identificar os fatores que condicionam a relatividade do conhecimento histórico. 
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 Interpretar o diálogo passado-presente como um processo indispensável à compreensão das 

diferentes épocas, 

 civilizações e comunidades. 

 Reconhecer a complementaridade das perspetivas diacrónica e sincrónica, na análise 

histórica. 

 Reconhecer as interações entre os diversos campos da história – económico, social, político, 

institucional, cultural e de mentalidades – entre os diversos níveis de integração espacial, do 

local ao mundial e do central ao periférico, bem como entre os indivíduos e os grupos. 

 Compreender a dinâmica histórica como um processo de continuidades, mudanças e ritmos 

de desenvolvimento condicionados por uma multiplicidade de fatores.   

 

Deste modo, à semelhança do 3º ciclo, podem-se considerar três tipos competências ao nível do 

conhecimento: 

 

 

Análise e Tratamento de Fontes: 

 

 Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação 

relevante para assuntos em estudo, organizando-a segundo critérios de pertinência; 

 Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação, implícita e explícita, assim 

como os respetivos limites para o conhecimento do passado; 

 Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma 

interpretação suscetível de revisão em função dos avanços historiográficos; 

 

 

Compreensão espácio-temporal e Contextualização histórica: 

 

 Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os 

com os contextos em que ocorreram; 

 Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos, 

relativamente a fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço; 

 Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial; 

 Relacionar a história de Portugal e de Moçambique com a história europeia africana e 

mundial, distinguindo articulações dinâmicas e analogias/especificidades, quer de natureza 

temática quer de âmbito cronológico, regional ou local; 

 Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para fundamentar opiniões 

relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo e para intervir de modo 

responsável no seu meio envolvente;  
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Comunicação em História: 

 Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos

estudados:

o Estabelecendo os seus traços definidores;

o Distinguindo situações de rutura e de continuidade;

o Utilizando, de forma adequada, terminologia específica;

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, manifestando sentido crítico na

seleção adequada de contributos;
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

COMPETÊNCIAS 

Muito 

Insuficiente 

(1 a 6 valores) 

Insuficiente 

(sete a nove 

valores) 

Suficiente (dez a treze 

valores) 

Bom (catorze a 

dezassete valores) 
Muito Bom (dezoito a vinte valores) 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
S

 

1.Tratamento de 

Informação /  

Utilização de 

Fontes  

1. Não pesquisa nem 
seleciona a informação 

sobre os temas em estudo. 

2. Não consegue utilizar 
as fontes de informação 

disponíveis (textos, 

imagens, gráficos, mapas, 
cronologias e diagramas). 

1. Revela dificuldades em 
pesquisar e seleccionar a 

informação. 

2. Revela dificuldades na 
utilização das fontes de 

informação disponíveis 

(textos, imagens, gráficos, 
mapas, cronologias e 

diagramas). 

3. Não analisa e interpreta 

correctamente as fontes, 

nomeadamente os textos 

historiográficos  

1. Seleciona informação pertinente 
sobre os temas em estudo, 

2. Utiliza satisfatoriamente as 

fontes de informação disponíveis 
(textos, imagens, gráficos, mapas, 

cronologias e diagramas). 

3. Formula com alguma 
dificuldade hipóteses simples a 

partir da utilização de fontes 

variadas, explicitando com clareza 

a aplicação rigorosa dos conceitos 

da disciplina 

1. Interpreta com correcção as 
fontes de informação disponíveis 

(textos, imagens, gráficos, mapas, 

cronologias e diagramas). 
2. Realiza com alguma facilidade 

trabalhos de pesquisa 

(individualmente ou em grupo) 
3. Formula hipóteses a partir da 

utilização de fontes variadas, 

explicitando com clareza a 

aplicação rigorosa dos conceitos da 

disciplina. 

 

1. Pesquisa, de forma autónoma mas planificada, em 
meios diversificados, informação relevante para assuntos 

em estudo, organizando-a segundo critérios de 

pertinência; 
2.. Analisa fontes de natureza diversa, distinguindo 

informação, implícita e explícita, assim como os 

respectivos limites para o conhecimento do passado; 
3. Analisa textos historiográficos, identificando a opinião 

do autor e tomando-a como uma interpretação susceptível 

de revisão em função dos avanços historiográficos; 

 

2.1. Compreensão 

Histórica-

Temporalidade 

 

1. Revela dificuldades na 

utilização de distintas 

formas de representação 
gráfica do tempo nas 

realidades históricas 

(cronologias, barras 
cronológicas…). 

2. Confunde com 

frequência a localização 
temporal dos factos 

históricos. 

3. Não demonstra pouca 
consciência do devir 

histórico 

 

1. Utiliza, com pontuais 

confusões, as representações 

gráficas do tempo histórico 
(cronologia, tabelas, barras 

cronológicas,...). 

2. Localiza no tempo os factos 
históricos, com incorrecções. 

3. Demonstra pouca 

consciência do devir histórico 
 

1. Elabora representações gráficas 

do tempo histórico, onde regista 

aspectos históricos distintos e 
ritmos de mudança de duração 

diversa. 

2. Localiza correctamente no 
tempo factos históricos. 

3. Demonstra alguma consciência 

do devir histórico 
 

1. Analisa e interpreta distintas 

representações gráficas do tempo, 

em vertentes variadas dos 
fenómenos históricos. 

2. Localiza no tempo eventos e 

processos. 
3. Situa cronologicamente 

acontecimentos e processos 

relevantes 
4. Identifica a multiplicidade de 

factores relativamente a fenómenos 

históricos circunscritos no tempo; 
 

1. Analisa e compara acontecimentos e processos, através 

de representações gráficas que explicitem as noções de 

evolução e multiplicidade temporal. 
2. É capaz de estabelecer relações entre o passado e o 

presente.  

3. Situa cronologicamente acontecimentos e processos 
relevantes, relacionando-os com os contextos em que 

ocorreram; 

4. Identifica a multiplicidade de factores e a relevância da 
acção de indivíduos ou grupos, relativamente a 

fenómenos históricos circunscritos no tempo; 
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2.2. Compreensão 

Histórica-

Espacialidade 

1. Revela dificuldades na 

utilização de distintas 

formas de representação 
gráfica da distribuição 

espacial dos diferentes 

dados históricos. 
2. Confunde com 

frequência a localização 

espacial dos factos 

históricos. 

3.Não identifica factores 

relativos a fenómenos 
históricos circunscritos no 

espaço 

1. Utiliza, com pontuais 

incorrecções, as distintas 

formas de representação 
gráfica da distribuição espacial 

dos diferentes dados históricos 

(plantas, mapas…). 
2. Localiza no espaço os 

factos históricos, com pontuais 

incorrecções. 

3. Identifica com dificuldade 

alguns factores relativos a 

fenómenos históricos 
circunscritos no espaço 

1. Elabora mapas e plantas de 

diferentes naturezas e sobre 

distintos aspectos históricos 
(guerra, política, economia, 

sociedade,...) 

2. Localiza correctamente no 
espaço os factos históricos. 

3, Identifica alguns factores 

relativos a fenómenos históricos 

circunscritos no espaço; 

 

1. Interpreta mapas, plantas, 

gráficos e esquemas cujos dados 

clarifiquem a distribuição espacial 
dos diferentes dados históricos. 

2. Localiza no espaço eventos e 

processos. 
3. Situa espacialmente 

acontecimentos e processos 

relevantes 

4. Identifica a multiplicidade de 

factores relativamente a fenómenos 

históricos circunscritos no espaço; 
 

1. Analisa comparativamente plantas e mapas de 

diferentes naturezas e escalas, para distintas realidades 

representadas (políticas, geográficas, climáticas, 
históricas, económicas, religiosas, etc.). 

2. Compreende a interacção entre as sociedades em 

estudo e a organização do respectivo espaço. 
3. Situa espacialmente acontecimentos e processos 

relevantes, relacionando-os com os contextos em que 

ocorreram; 

4. Identifica a multiplicidade de factores e a relevância da 

acção de indivíduos ou grupos, relativamente a 

fenómenos históricos circunscritos no espaço; 
 

 

2.3. Compreensão 

Histórica-

Contextualização 

 

1. Não compreende os 
temas em estudo. 

2. Confunde os dados 

históricos sobre as 
sociedades estudadas, 

insertos em fontes de tipo 

diverso. 
3. Não situa aspectos 

relevantes da História de 

Portugal, europeia e 
mundial; 

4. Não identifica 

conhecimentos de 
realidades históricas 

estudadas 

1. Revela dificuldades na 
compreensão, confundindo 

com alguma frequência os 

temas em estudo. 
2. Utiliza com dificuldade 

fontes distintas para a 

compreensão dos fenómenos 
históricos. 

3.. Situa com dificuldade 

aspectos relevantes da História 
de Portugal, europeia e 

mundial; 

4. Identifica parcialmente  
conhecimentos de realidades 

históricas estudadas 

1. Compreende e ordena 
logicamente os temas em estudo. 

2. Interpreta diferentes tipos de 

dados históricos registados em 
fontes variadas. 

3. Pesquisa e realiza pequenos 

trabalhos, sobre os temas em 
estudo. 

4. Situa aspectos relevantes da 

História de Portugal, europeia e 
mundial; 

5. Identifica satisfatoriamente 

alguns conhecimentos de 
realidades históricas estudadas  

1. Compreende e relaciona os 
temas em estudo. 

2. Apresenta conclusões sobre os 

processos em estudo. 
3. Pesquisa e realiza trabalhos, 

sobre os temas em estudo. 

4. Situa e caracterizar aspectos 
relevantes da História de Portugal, 

europeia e mundial; 

5. Mobiliza conhecimentos de 
realidades históricas estudadas 

para fundamentar opiniões, 

relativas a problemas nacionais e 
do mundo contemporâneo,  

1. Compreende e relaciona condições e motivações dos 
factos históricos. 

2. Distingue os diferentes aspectos da realidade estudada, 

estabelecendo relações entre eles. 
3. Faz a análise cruzada de fontes com mensagens 

diversas. 

4. Pesquisa e realiza trabalhos para confirmar / refutar 
hipóteses interpretativas, sobre os temas em estudo. 

5. Relaciona a História de Portugal com a história 

europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer 

de âmbito cronológico, regional ou local; 

6. Mobiliza conhecimentos de realidades históricas 
estudadas para fundamentar opiniões, relativas a 

problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para 

intervir de modo responsável no seu meio envolvente; 
 

3. Comunicação 

em História  

1. Evidencia muitas 

dificuldades em situações 
de utilização oral e escrita 

da Língua Materna. 

 

2. Não elabora nem 

comunica com correção 

linguística pequenas 
sínteses de assuntos 

estudados; 

3. Não utiliza as 
tecnologias da 

comunicação e 

informação.  

1. Utilização pouco 

satisfatória da Língua 
Materna, na comunicação oral 

e escrita. 

2. Elabora e comunica com 

pouca correção linguística 

pequenas sínteses de assuntos 

estudados; 
3. Utiliza as tecnologias da 

comunicação e informação 

sem sentido crítico 

1. Utilização satisfatória da Língua 

Materna, na comunicação oral e 
escrita, aplicando vocabulário 

específico da História. 

2. Elabora e comunica com alguma 

correção linguística pequenas 

sínteses de assuntos estudados; 

3. Utiliza satisfatoriamente as 
tecnologias da comunicação e 

informação.  

1. Utiliza com facilidade a Língua 

Materna, na comunicação oral e 
escrita, aplicando com frequência 

vocabulário específico da História. 

2. Elabora e comunicar, com 

correcção linguística mas nem 

sempre de forma criativa, sínteses 

de assuntos estudados: 
estabelecendo os seus traços 

definidores; distinguindo situações 

de ruptura e de continuidade; 
utilizando, de forma adequada, 

terminologia específica; 

3. Utiliza as tecnologias de 
informação e comunicação, 

1. Utiliza a Língua Materna, na comunicação oral e 

escrita, aplicando o vocabulário específico da História, de 
forma fluente. 

2. Elabora e comunicar, com correcção linguística e de 

forma criativa, sínteses de assuntos estudados: 

estabelecendo os seus traços definidores; distinguindo 

situações de ruptura e de continuidade; utilizando, de 

forma adequada, terminologia específica; 
3. Utiliza as tecnologias de informação e comunicação, 

manifestando sentido crítico na selecção adequada de 

contributos; 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

COMPETÊNCIAS 
Muito 

Insuficiente 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

IS
 

4.Autonomia

, 

Responsabili

dade, 

Cooperação 

e 

Criatividade 

 

1. É um aluno que não se 

empenha, nem demonstra 

responsabilidade na 

consecução das tarefas 

propostas. 

2. Evidencia recusa de 

participação e integração 

nas tarefas propostas. 

3. Manifesta frequente 

desrespeito pelas normas 

de convivência e trabalho. 

1. Demonstra pouca 

responsabilidade e um 

empenho irregular, quanto 

às tarefas propostas. 

2. É pouco participativo e 

com dificuldades de 

integração nas tarefas 

propostas. 

3. Tem uma postura nem 

sempre correcta nas 

actividades em que é 

envolvido. 

1. É responsável e empenhado. 

2. Coopera e participa de 

forma positiva. 

3. Respeita as regras de 

sociabilidade. 

4. Demostra alguma 

consciência relativa á 

dimensão intercultural das 

sociedades contemporâneas.  

1. Assume tarefas por 

iniciativa própria, 

responsabilizando-se pela sua 

realização integral. 

2. Discute e defende ideias 

próprias, respeitando o espaço 

de intervenção dos outros. 

3. Participa positivamente na 

elaboração das regras de 

sociabilidade do grupo. 

4. Revela alguma sensibilidade 

à dimensão intercultural das 

sociedades contemporâneas 

1. Aluno empenhado, responsável e autónomo. 

2. Revela hábitos de discussão e posicionamento 

crítico, sendo sensível às necessidades do grupo e 

da tarefa. 

3. Dinamiza a discussão e elaboração das regras de 

trabalho e de convivência no grupo. 

4. Manifesta abertura à dimensão intercultural das 

sociedades contemporâneas  

5. Disponibiliza-se para ampliar e aprofundar a sua 

formação 
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Departamento de Expressões 
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Área Disciplinar de Educação 

Visual e Tecnológica 
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Competências específicas 

 
 

São finalidades da disciplina de Geometria Descritiva A no ensino secundário: 

 

 Desenvolver a capacidade de perceção dos espaços, das formas visuais e das suas posições 

relativas 

 Desenvolver a capacidade de visualização mental e representação gráfica, de formas reais 

ou imaginadas 

 Desenvolver a capacidade de interpretação de representações descritivas de formas 

 Desenvolver a capacidade de comunicar através de representações descritivas 

 Desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas 

 Desenvolver a capacidade criativa 

 Promover a autoexigência de rigor e o espírito crítico 

 Promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia, 

solidariedade e cooperação 

 

De modo a atingir estas finalidades, definem-se como objetivos gerais das disciplinas: 

  

• Conhecer a fundamentação teórica dos sistemas de representação diédrica e 

axonométrica 

• Identificar os diferentes tipos de projeção e os princípios base dos sistemas de 

representação diédrica e axonométrica 

• Reconhecer a função e vocação particular de cada um desses sistemas de representação 

• Representar com exatidão sobre desenhos que só têm duas dimensões os objetos que 

na realidade têm três e que são suscetíveis de uma definição rigorosa (Gaspard Monge) 

• Deduzir da descrição exata dos corpos as propriedades das formas e as suas posições 

respetivas (Gaspard Monge) 

• Conhecer vocabulário específico da Geometria Descritiva 

• Usar o conhecimento dos sistemas estudados no desenvolvimento de ideias e na sua 

comunicação  

• Conhecer aspetos da normalização relativos ao material e equipamento de desenho e às 

convenções gráficas 

• Utilizar corretamente os materiais e instrumentos cometidos ao desenho rigoroso 

• Relacionar-se responsavelmente dentro de grupos de trabalho, adotando atitudes 

comportamentais construtivas, solidárias tolerantes e de respeito 
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Assim, podem-se considerar três tipos competências ao nível do conhecimento: 

 

Conceitos 

 

Aplicação dos conceitos decorrentes dos conteúdos do programa: os implicados no conhecimento 

dos fundamentos teóricos dos sistemas de representação diédrica e axonométrica; os implicados 

no conhecimento dos processos construtivos da representação; os implicados no conhecimento da 

normalização. 

 

A avaliação do conhecimento dos princípios teóricos far-se-á tendo em conta: 

 

 A interpretação de representações de formas; 

 A identificação dos sistemas de representação utilizados; 

 A distinção entre as aptidões específicas de cada método, com vista à sua escolha na 

resolução de cada problema concreto de representação; 

 O relacionamento de métodos e/ou processos. 

 

A avaliação do conhecimento dos processos construtivos far-se-á tendo em conta: 

 

 A interpretação de dados ou de descrições verbais de procedimentos gráficos; 

 A aplicação dos processos construtivos na representação de formas; 

 Economia nos processos usados; 

 Descrição verbal dos procedimentos gráficos para a realização dos traçados. 

 

A avaliação do conhecimento relativo à normalização far-se-á tendo em conta: 

 

 A interpretação de desenhos normalizados; 

 A aplicação das normas nos traçados. 

 

Técnicas 

 

A utilização dos instrumentos de desenho e a execução dos traçados. Quanto à utilização dos 

instrumentos, a avaliação será feita tendo em conta: 

 

 A escolha dos instrumentos para as operações desejadas; 

 A manipulação dos instrumentos;  

 A manutenção dos instrumentos. 
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No que respeita à avaliação da execução dos traçados, serão tidos em conta: 

 

 O cumprimento das normas; 

 O rigor gráfico; 

 A qualidade do traçado; 

 A legibilidade das notações. 

 

Realização 

 

Utilização imediata da Geometria Descritiva em situações de comunicação ou registo; competências 

que atuam na capacidade de perceção e de visualização. A avaliação da utilização da Geometria 

Descritiva como instrumento de comunicação ou registo, será feita tendo em conta: 

 

 O recurso à representação de formas, para as descrever; 

 O legibilidade e poder expressivo das representações; 

 A pertinência dos desenhos realizados. 

 

A avaliação da capacidade de representação de formas imaginadas ou reais terá em conta: 

 

 A representação gráfica de ideias; 

 A reprodução gráfica de formas memorizadas. 

 

 

Tabela Classificativa das competências 

 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Conceitos 
Aplicação dos conceitos decorrentes dos conteúdos do programa: os implicados no 
conhecimento dos fundamentos teóricos dos sistemas de representação diédrica e 
axonométrica; os implicados no conhecimento dos processos construtivos da representação; os 
implicados no conhecimento da normalização. ( Processo – Nomenclatura) 

40% 

85% 
Técnicas 
A utilização dos instrumentos de desenho e a execução dos traçados. (Rigor) 20% 

Realização 
Utilização imediata da Geometria Descritiva em situações de comunicação ou registo; 
competências que atuam na capacidade de perceção e de visualização. (Solução)  

25% 

Transversais 

Organização e avaliação do trabalho 3% 

15% 

Participação e cooperação  3% 

Relações Interpessoais e cidadania 3% 

Pensamento crítico e criatividade 3% 

Desenvolvimento da autonomia 3% 
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Departamento de Línguas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

42 
 

 
 
 
 

 
Área Disciplinar de Inglês 
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Competências específicas 

 
 
São finalidades da disciplina de Inglês: 

 

 Assegurar a aquisição e sistematização de competências essenciais ao uso recetivo e 

produtivo da língua inglesa. 

 Proporcionar, através da língua inglesa, o contacto com vários universos socioculturais em 

que é utilizada. 

 Promover hábitos de estudo e competências de aprendizagem, numa perspetiva de 

educação e formação ao longo da vida. 

 Estimular o desenvolvimento de saberes pragmático-funcionais, privilegiando o trabalho de 

projeto e proporcionando oportunidades de cooperação interdisciplinar. 

 Fomentar uma educação inter e multicultural, crítica e participativa, assumindo-se a 

diversidade cultural como fonte de riqueza identitária. 

 Fomentar uma educação para a cidadania, promovendo uma cultura de liberdade, 

participação, cooperação, reflexão e avaliação que desenvolva atitudes de responsabilização 

e intervenção pessoal e social. 

 Fomentar uma educação para os media, promovendo a formação de aprendentes ativos e 

críticos capazes de analisar textos dos media e compreender os processos da sua produção 

e receção. 

 

De modo a atingir estas finalidades, definem-se como objetivos gerais da disciplina: 

 

 Desenvolver capacidades de interpretação e produção textual, demonstrando autonomia no 

uso das competências de comunicação. 

 Interagir com as culturas de expressão inglesa no mundo, demonstrando abertura e respeito 

face a diferenças culturais. 

 Usar apropriada e fluentemente a língua inglesa, revelando interiorização das suas regras e 

do seu funcionamento. 

 Dominar estratégias de superação de dificuldades e resolução de problemas, valorizando o 

risco como forma natural de aprender. 

 Utilizar de forma criteriosa estratégias conducentes à organização do próprio processo de 

aprendizagem, demonstrando um permanente esforço de pesquisa e de atualização. 
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 Participar em projetos que articulem competências desenvolvidas no âmbito das diferentes 

disciplinas e desenvolver atitudes de cooperação e responsabilidade. 

 Demonstrar capacidade para trabalhar de forma autónoma e como membro de uma equipa. 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação. 

 Selecionar e gerir a informação, avaliando criticamente as fontes, refletindo sobre as 

mensagens recolhidas e ajuizando da sua validade. 

 
 

 

Tabela Classificativa das competências 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Compreensão oral 15% 

Expressão oral 15% 

Compreensão / Expressão escrita 60% 

 
Transversais 

 

Organização e avaliação do trabalho 

10% 

Participação e cooperação  

Relações Interpessoais e cidadania 

Pensamento crítico e criatividade 

Desenvolvimento da autonomia 
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Área Disciplinar de Português 
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Competências específicas 

 
 

Elaborado na sequência do disposto no Despacho n.º 5306/2012, de 18 de abril, o Programa de 

Português do Ensino Secundário organiza-se em cinco domínios – Oralidade, Leitura, Escrita, 

Educação Literária e Gramática –, tendo em vista a articulação curricular horizontal e vertical dos 

conteúdos, a adequação ao público-alvo e a promoção do exercício da cidadania.  

 

Nesse sentido, o Programa articula-se em torno de duas opções fundamentais:   

 

1 - A ancoragem no conceito de texto complexo e respetivos parâmetros 

 

2 - A focalização no trabalho sobre os textos (orais e escritos), mediada pela noção de género, no 

quadro de uma pedagogia global da língua que pressupõe o diálogo entre domínios.   

 

Assenta-se, pois, num paradigma de complexidade crescente, fundamentalmente associado à 

progressão por géneros nos domínios da Oralidade, da Leitura e da Escrita, e explícito na 

valorização do literário, texto complexo por excelência, onde convergem todas as hipóteses de 

realização da língua. 

 

Há, entretanto, especificidades a ter em conta. Assim, enquanto o trabalho a desenvolver em 

domínios como a Oralidade, a Leitura e a Escrita releva fundamentalmente de uma conceção 

escalar (textos e géneros vão sendo progressivamente mais complexos), no domínio da Educação 

Literária prevalece o princípio da representatividade, invariavelmente mobilizador de outros 

critérios centrais em qualquer dos géneros literários previstos. São eles o valor histórico-cultural e 

o valor patrimonial associados ao estudo do Português, nas suas dimensões diacrónica e sincrónica.  

 

Outrossim se sublinha o pressuposto do diálogo entre culturas, objetivo primordial do Projeto de 

Leitura, que acrescenta às aprendizagens do domínio da Educação Literária o contacto direto com 

outros textos em português (de língua portuguesa e em tradução portuguesa).  

 

O texto complexo é entendido como um dos pilares sobre que assenta o desenvolvimento de uma 

literacia mais compreensiva e inclusiva. A complexidade textual não depende apenas dos diferentes 

géneros de textos considerados, embora alguns não a convoquem de forma tão evidente como 

outros. Ela pode manifestar-se, por exemplo, em textos de dominância informativa, expositiva ou 

argumentativa, tanto literários como não literários.  
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A consideração da complexidade textual é articulada de acordo com um modelo que permite a sua 

mensurabilidade baseado em: 

1. Fatores qualitativos (níveis de sentido ou de intenção; de estrutura; de convenção 

linguística, de clareza e de ativação de conhecimentos); 

2. Em elementos quantitativos (tamanho das palavras e sua frequência; vocabulário; 

extensão das frases e coesão textual);  

3. Em variáveis referentes ao leitor (seus conhecimentos, motivações e interesses); 

4. Em tarefas que são pedidas (objetivo e complexidade das questões).   

 

Os textos complexos exigem específicas disposições dos leitores que podem ser treinadas através 

das estratégias de leitura postas em prática. Há a destacar, entre elas:  

 

1) A vontade de experimentar e compreender assente na consciência da planificação e da 

composição cuidadas. Um texto complexo não é apenas o que transmite informação, mas o que 

exprime também valores e perspetivas e o que permite, pois, exercitar as capacidades de 

observação e de análise crítica dos seus leitores ou ouvintes. É nesses valores e perspetivas que se 

deve reconhecer a capacidade de lidar com a informação recebida, e, por isso, de a compreender e 

utilizar em novos contextos, na escola e fora da escola;  

 

2) A existência de poucas interrupções – os textos complexos implicam o treino de um trabalho de 

pensamento assente na continuidade do raciocínio e, por isso, pouco compatível com formas de 

comunicação como emails, títeres ou SMS. Requerem uma certa forma de lentidão e de 

concentração que repousa sobre a inexistência de constantes interrupções;  

 

3) A recetividade para aprofundar o pensamento – ao treinar a compreensão de que nem tudo é 

imediata e facilmente exposto, treina-se aquilo que é uma etapa necessária à descoberta e ao treino 

da vontade de prosseguir em direção a uma etapa posterior.  

É hoje possível argumentar que a complexidade textual se apresenta como uma das variáveis 

decisivas na compreensão da leitura e, concomitantemente, na produção textual, em particular 

escrita. É ela que permite o desenvolvimento de capacidades de compreensão mais elaboradas e 

robustas, que naturalmente tenderão a refletir-se nas opções realizadas ao longo da vida, quer 

dentro da escola, quer fora dela:  

                                                         

 Uma das principais questões comuns a todos os domínios do Programa prende-se com a tomada 

de consciência das diferenças de complexidade de pensamento existentes entre formas de 

compreensão literal e de compreensão inferencial. Se já nas Metas Curriculares do Ensino Básico 

se insistia num trabalho progressivo e fortalecido em torno da capacidade de ler inferencialmente, 

ele torna-se crucial no Ensino Secundário.  
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A organização diacrónica dos conteúdos do domínio da Educação Literária pressupõe a leitura dos 

textos em contexto, indissociável da reflexão sincrónica, e não deverá traduzir-se em leituras 

meramente reprodutivas ou destituídas de sentido crítico. Mais do que insistir no uso de 

vocabulário técnico específico dos estudos literários, o Programa privilegia o contacto direto com 

os textos e a construção de leituras fundamentadas, combinando reflexão e fruição, como é de 

esperar em quem termina a escolaridade obrigatória.  

 

Predominantemente não literários, os textos a estudar nos domínios da Oralidade, da Leitura e da 

Escrita, em qualquer dos géneros previstos, obedecem às opções científicas acima mencionadas.  

 

Considerado como estratégico na organização do presente Programa, o domínio da Leitura e as 

opções, nele, pela observação e pela análise de textos complexos de diversos géneros ganham em 

ser articuladas com as escolhas realizadas no domínio da Oralidade, onde a aprendizagem do oral 

formal é determinante. Ambos os domínios têm como objetivos fundamentais o desenvolvimento 

das capacidades de avaliação crítica, de exposição e de argumentação lógica, quer através da sua 

observação em textos orais e escritos, quer através do treino da produção textual. Valoriza-se ainda 

o trabalho realizado pelo aluno na turma, que permite o treino tanto das apresentações formais 

sobre tópicos relevantes, como de debates com diferentes graus de formalidade, em pequenos ou 

grandes grupos.  

 

Uma outra opção reside na importância dada ao domínio da Escrita e ao peso crescente que lhe é 

atribuído. Começa-se pela capacidade de sintetizar textos, essencial na aquisição de 

conhecimentos; passa-se, seguidamente, para o aprofundamento da capacidade de expor temas de 

forma planificada e coerente; finalmente, elegem-se a apreciação crítica e o texto de opinião como 

géneros que representam, neste nível, o coroar do desenvolvimento da expressão escrita.   

 

No que diz respeito ao domínio da Gramática, é objetivo deste Programa que os alunos consolidem 

conhecimentos no plano da Sintaxe e realizem um percurso coerente e sustentado no plano da 

Formação, Mudança e Variação da Língua, no da Semântica e no da Análise do Discurso e Linguística 

Textual.  

 

Em suma, defende-se uma perspetiva integradora do ensino do Português, que valoriza as suas 

dimensões cultural, literária e linguística e que encontra a sua especificação nas Metas Curriculares 

que fazem parte do presente documento, através do elenco dos desempenhos esperados na sua 

concretização didática.  
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São objetivos gerais da disciplina de Português: 

 

 Compreender textos orais de complexidade crescente e de diferentes géneros, apreciando 

a sua intenção e a sua eficácia comunicativas.  

 

 Utilizar uma expressão oral correta, fluente e adequada a diversas situações de 

comunicação.  

 

 Produzir textos orais de acordo com os géneros definidos no Programa.  

 

 Ler e interpretar textos escritos de complexidade crescente e de diversos géneros, 

apreciando criticamente o seu conteúdo e desenvolvendo a consciência reflexiva das suas 

funcionalidades.  

 

 Produzir textos de complexidade crescente e de diferentes géneros, com diversas finalidades 

e em diferentes situações de comunicação, demonstrando um domínio adequado da língua 

e das técnicas de escrita.  

 

 Ler, interpretar e apreciar textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas 

e géneros literários. 

 

 Aprofundar a capacidade de compreensão inferencial.  

 

 Desenvolver a consciência linguística e metalinguística, mobilizando-a para melhores 

desempenhos no uso da língua.  

 

 Desenvolver o espírito crítico, no contacto com textos orais e escritos e outras manifestações 

culturais. 
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Tabela Classificativa das competências 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Oralidade 20% 

Leitura 

75% 
Escrita 

Educação Literária 

Gramática 

Transversais 

Organização e avaliação do trabalho 1% 

Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

1% 

Colaboração e Relações Interpessoais 1% 

Espírito científico e investigativo 1% 

Autonomia, cidadania e participação 1% 
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Área Disciplinar de Educação 

Física e Desporto Escolar 
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Competências específicas 

 
 

A avaliação/classificação dos alunos nesta área disciplinar é feita considerando a legislação em vigor, 

nomeadamente as NORMAS DE REFERÊNCIA PARA O SUCESSO EM EF (ver Orientações Curriculares 

do 2º e 3º ciclos – Educação Física), as decisões de construção do currículo e respetivas exigências 

avaliativas ao longo do ciclo, constantes no Plano Plurianual de Educação Física (PEF). 

 

A Avaliação em Educação Física é contínua, com um caráter essencialmente formativo e tem como 

referência os Objetivos Gerais dos 2º e 3º Ciclos, organizados em torno de três grandes áreas de 

demonstração de competências: ATIVIDADES FÍSICAS; APTIDÃO FÍSICA e CONHECIMENTOS 

(relativos aos processos de elevação e manutenção da Aptidão Física). 

 

O processo avaliativo inclui momentos de avaliação formal das competências esperadas em cada 

uma destas áreas:  

 

Atividades Físicas: nesta área são avaliadas as competências relativas às matérias de ensino da 

Educação Física (Futebol, Ginástica, Patinagem, etc.), que nos Programas de EF, se encontram 

especificadas em 3 níveis de complexidade crescente: Introdução, Elementar e Avançado. Esta 

especificação integra competências motoras, participação e conhecimentos relativos a cada uma 

das matérias (regulamento, técnica, tática, etc.). 

A avaliação dos alunos nesta área permite ajuizar sobre a demonstração das competências dos 

níveis do programa e apreciar a qualidade do desempenho dos alunos. As situações de prova são as 

condições de realização dos objetivos que constam nos programas de cada matéria (sequências 

gímnicas, situações de jogo, percursos em patins, coreografias de dança, etc.). 

 

Aptidão Física: nesta área avalia-se o nível de desenvolvimento da Aptidão Física através da 

aplicação da bateria de testes de Avaliação da Aptidão Física - FitnessGram. A interpretação dos 

resultados é feita com auxílio da tabela de valores de referência para a Zona Saudável da Aptidão 

Física (ZSAF), organizada por capacidade motora e idade/género. Esta avaliação permite-nos 

recolher informação sobre se o aluno se encontra dentro ou fora dos limites da Zona Saudável, nas 

capacidades mais diretamente relacionadas com a Saúde (Resistência, Força, Flexibilidade), bem 

como sobre a sua Composição Corporal. É igualmente apreciada a participação e o empenho nas 

atividades de treino/aprendizagem, bem como a correção na realização dos exercícios e a 

autonomia nas tarefas de treino que promovem a elevação/manutenção da Aptidão Física. 
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Conhecimentos: nesta área são avaliados (através de testes, trabalhos escritos individuais ou em 

grupo, entrevistas, etc.) os conhecimentos relacionados com os processos de desenvolvimento e 

manutenção da aptidão física numa perspetiva de saúde, que se encontram especificados para cada 

ano de escolaridade no Plano Plurianual de Educação Física do Ensino Básico. Os instrumentos de 

avaliação a utilizar dão indicação clara se os alunos dominam ou não os conhecimentos 

considerados essenciais para cada ano. É igualmente considerada a participação/empenho nas 

atividades de aprendizagem/avaliação, nomeadamente a responsabilidade no cumprimento de 

prazos, a autonomia e a organização do trabalho. 
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Sistema de Classificação 

 

Para a classificação dos alunos na Educação Física no Ensino Secundário (0 a 20 valores), definiram-

se “patamares” que representam perfis de competência distintos, no final de cada ano de 

escolaridade, considerando as Normas de Referência para o Sucesso do Programa Nacional de EF e 

condições de avaliação definidas pelo Departamento de EF, que se apresentam no quadro anexo.  

 

Considerando a Educação Física uma disciplina eminentemente prática e a área das Atividades 

Físicas uma forte componente do seu currículo, o que determina o patamar de classificação dos 

alunos é a qualidade do seu desempenho na área das Atividades Físicas, desde que os alunos 

respeitem as Normas de Referência para o Sucesso em todas as áreas da avaliação. 

 

Para discriminar os alunos dentro de mesmo patamar o professor pondera a qualidade de 

desempenho dos alunos na área dos conhecimentos, e da Aptidão Física, a progressão e o 

cumprimento de objetivos transversais ao processo de ensino-aprendizagem: a participação 

procurando o êxito pessoal e do grupo; cordialidade e respeito pelos companheiros, a tolerância, o 

respeito mútuo e a entreajuda, a cooperação e a responsabilidade nas situações de aprendizagem, 

de organização, de preparação e arrumação do material, a iniciativa, o empenho e brio na realização 

das tarefas, o contributo para bom ambiente relacional na atividade da turma. 

 

No 10º ano, na área das Atividades Físicas, seleciona-se das matérias em que foi avaliado, um 

conjunto que servirá de referência para o seu sucesso, conforme as condições estabelecidas em 

cada patamar de classificação, nas seguintes categorias: 

 

Categorias Matérias 

Jogos Desportivos Coletivos Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol 

Ginástica 
Acrobática, Solo, Aparelhos (Trave, Minitrampolim, 

Saltos Boque/Plinto) 

Raquetas Badminton e Ténis de Mesa 

Atletismo Atletismo (Saltos, Corridas, Lançamentos) 

Dança Tradicionais e Sociais 

Patinagem Patinagem  

Natação Natação 

Atividades Exploração da 

Natureza 
Orientação, (…) 
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Nos 11º/12º anos, na área das Atividades Físicas, os alunos são avaliados e classificados nas 6 

matérias escolhidas, uma vez que o seu currículo admite um regime de opções condicionadas (2 

Jogos Desportivos Coletivos, uma matéria escolhida entre as Ginásticas e o Atletismo, Natação, uma 

Dança e uma das outras (Atividades de Exploração da Natureza, Desportos de Combate, Patinagem 

e Raquetas). 

 

As classificações intermédias (períodos letivos) são da responsabilidade do professor, de acordo 

com o plano da turma, garantindo a coerência própria da avaliação contínua, considerando as 

Normas de Referência para o Sucesso estipuladas para o final do ano/ciclo e o nível de desempenho 

dos alunos nas três áreas de avaliação referidas. 

 

Os alunos com características especiais, e/ou com atestado médico que os impeça de cumprir 

currículo normal, são sinalizados e analisados caso a caso em conselho de docentes de EF, 

admitindo-se a possibilidade e/ou a necessidade de elaboração de um Plano Educativo Especial, 

procedendo-se a adaptações do currículo e dos critérios e normas de avaliação. 

 

O processo de avaliação e desenvolvimento curricular em EF integra provas de aferição e 

certificação de competências nos anos e matérias anualmente decididas pelo Departamento. 
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10º ANO 

Classificações/ 

Áreas: 

Competências  

Sociais 

Área das  

Atividades Físicas 

Área da  

Aptidão Física 

Área dos  

Conhecimentos 

1-7 
O aluno tem 1 a 7 valores quando, 

cumulativamente: 

Em situação de aula, se recusa a 

participar e cooperar, não respeitando as 

regras instituídas. 

O aluno recusa fazer alguma matéria, não 

respeitando as regras instituídas. 

Está fora da Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF) nas 3 situações definidas para 10 

valores. 

Não identifica nenhum dos fatores definidas 

para 10 valores. 

8-9 
O aluno tem 8 ou 9 valores quando, 

cumulativamente: 

1. Procura ativa e constantemente o 

êxito pessoal e do grupo, 

cooperando sempre com os colegas; 

 

2. Respeita todas as indicações que lhe 

são dirigidas (colegas e professor). 

 

3. Respeita e demonstra saber as 

regras das matérias e de arbitragem. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

10-11 
O aluno tem 10 ou 11 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

5 ou 6 delas domina  

5 Níveis Introdução e 1 Nível Elementar*. 

Se encontra dentro da Zona Saudável de 

Aptidão Física (ZSAF) para a sua idade: 

 

1. Na Flexibilidade dos Ombros ou na 

parte posterior da coxa; 

 

2. Na Força dos Braços e na parede 

Abdominal; 

 

3. Na Resistência. 

O aluno demonstra saber de forma 

inequívoca todos os conteúdos do 3º Ciclo, 

bem como: 

III. Aptidão Física e Saúde, Princípios de 

Treino e Lesões Desportivas (RICE). 

 

 

12-14 
O aluno tem 12 a 14 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina  

4 Níveis Introdução e 2 Nível Elementar *. 

15-17 
O aluno tem 15 a 17 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina 

 3 Níveis Introdução e 3 Nível Elementar*.  

18-20 
O aluno tem 18 a 20 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

7 delas domina 

 2 Níveis Introdução e 4 Níveis Elementar*.  
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11º ANO 

Classificações/ 

Áreas: 

Competências  

Sociais 

Área das  

Atividades Físicas 

Área da  

Aptidão Física 

Área dos  

Conhecimentos 

1-7 
O aluno tem 1 a 7 valores quando, 

cumulativamente: 

Em situação de aula, se recusa a 

participar e cooperar, não respeitando as 

regras instituídas. 

O aluno recusa fazer alguma matéria, não 

respeitando as regras instituídas. 

Está fora da Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF) nas 3 situações definidas para 10 

valores. 

Não identifica nenhum dos fatores definidas 

para 10 valores. 

8-9 
O aluno tem 8 ou 9 valores quando, 

cumulativamente: 

1. Procura ativa e constantemente o 

êxito pessoal e do grupo, 

cooperando sempre com os colegas; 

 

2. Respeita todas as indicações que lhe 

são dirigidas (colegas e professor). 

 

3. Respeita e demonstra saber as 

regras das matérias e de arbitragem. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

10 
O aluno tem 10 valores quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina  

4 Níveis Introdução e 2 Nível Elementar*. 

Se encontra dentro da Zona Saudável de 

Aptidão Física (ZSAF) para a sua idade: 

 

1. Na Flexibilidade dos Ombros ou na 

parte posterior da coxa; 

 

2. Na Força dos Braços; 

 

3. Na Resistência. 

O aluno demonstra saber de forma 

inequívoca todos os conteúdos do 10º ano, 

bem como: 

. Responder às perguntas definidas para o 

11º ano. 

. Fazer um Plano de Aquecimento e 

ministrá-lo aos colegas. 

 

 

11-14 
O aluno tem 11 a 14 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina  

3 Níveis Introdução e 3 Nível Elementar *. 

15-17 
O aluno tem 15 a 17 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina 

 2 Níveis Introdução e 4 Nível Elementar*.  

18-20 
O aluno tem 18 a 20 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina 

 1 Nível Introdução e 5 Níveis Elementar*.  
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12º ANO 

Classificações/ 

Áreas: 

Competências  

Sociais 

Área das  

Atividades Físicas 

Área da  

Aptidão Física 

Área dos  

Conhecimentos 

1-7 
O aluno tem 1 a 7 valores quando, 

cumulativamente: 

Em situação de aula, se recusa a 

participar e cooperar, não respeitando as 

regras instituídas. 

O aluno recusa fazer alguma matéria, não 

respeitando as regras instituídas. 

Está fora da Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF) nas 3 situações definidas para 10 

valores. 

Não identifica nenhum dos fatores definidas 

para 10 valores.. 

8-9 
O aluno tem 8 ou 9 valores quando, 

cumulativamente: 

1. Procura ativa e constantemente o 

êxito pessoal e do grupo, 

cooperando sempre com os colegas; 

 

2. Respeita todas as indicações que lhe 

são dirigidas (colegas e professor). 

 

3. Respeita e demonstra saber as 

regras das matérias e de arbitragem. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

Não cumpre os requisitos desta área para 

obter 10 valores. 

10 
O aluno tem 10 valores quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina  

4 Níveis Introdução e 2 Nível Elementar*. 
Se encontra dentro da Zona Saudável de 

Aptidão Física (ZSAF) para a sua idade: 

 

1. Na Flexibilidade dos Ombros ou na 

parte posterior da coxa; 

 

2. Na Força dos Braços e nos 

Abdominais; 

 

3. Na Resistência. 

O aluno demonstra saber de forma 

inequívoca todos os conteúdos do 11º ano, 

bem como: 

. Princípios orientadores do treino 

. Critérios para a realização de atividade 

física de forma autónoma 

. Apresentação de um Plano de Treino, de 

acordo com os objetivos definidos. 

 

 

11-14 
O aluno tem 11 a 14 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina  

3 Níveis Introdução e 3 Nível Elementar *. 

15-17 
O aluno tem 15 a 17 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina 

 2 Níveis Introdução e 4 Nível Elementar*.  

18-20 
O aluno tem 18 a 20 valores 

quando, cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o aluno em 

6 delas domina 

 1 Nível Introdução e 5 Níveis Elementar*.  

 

 

 

 

 

 




