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1.INTRODUÇÃO
Dando cumprimento às orientações previstas no DL n.º 55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo dos
ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das
aprendizagens, de modo a que todos os alunos adquiram conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam
para alcançar as competências prevista no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, foi elaborado o
referencial de avaliação do Agrupamento do Algueirão, tendo em conta os seguintes normativos e documentos
curriculares:
→ DL n.º 55/2018, de 6 de julho, nomeadamente artigo 3.º, alínea d) e artigos 17.º, 22.º, 23º e 24;
→ DL n.º 54/2018, de 6 de julho (Educação Inclusiva);
→ Portaria nº 223-A/2018, de 3 de julho;
→ Aprendizagens Essenciais
As aprendizagens Essenciais constituem a orientação curricular de base, para efeitos de planificação, realização e
avaliação do ensino e da aprendizagem, em cada ano de escolaridade ou de formação, componente de currículo,
área disciplinar, disciplina ou UFCD. (Art. 17º, Ponto 2. DL55/2018, 6 de julho)
→ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
(…) estruturado em princípios, visão, valores e áreas de competência, constitui a matriz comum para todas as
escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente ao nível curricular, no
planeamento, na realização e na avaliação interna e externa do ensino e da aprendizagem. (Art. 3º, alínea i),
DL55/2018, 6 de julho)
Enquanto parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação constitui um processo regulador
das aprendizagens, orientador do percurso escolar e certificador das aprendizagens realizadas pelos alunos,
nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da escolaridade Obrigatória.
Este documento integra orientações e modelos que constituem referenciais comuns dentro do agrupamento,
devendo ser operacionalizados pelos elementos das estruturas intermédias, de forma a assegurar a equidade de
procedimentos e a uniformização das tomadas de decisão no que refere à avaliação dos alunos.
A produção deste documento, tal como o acompanhamento que o Conselho Pedagógico realiza, é uma tarefa
contínua, de articulação e discussão constantes, no sentido de sistematizar e operacionalizar as questões da avaliação,
de acordo com as disposições legais em vigor para cada ciclo.
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PASEO
Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória
pE

Decreto lei 54/2018 e 55/ 2018 de 6 de julho

; Regulamento Educativo)
DEA

AE/ENEC

Documentos Estruturantes do
Agrupamento (Projeto Educativo;
Regulamento Educativo)

Aprendizagens essenciais /
Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania

Critérios Gerais de Agrupamento

Ponderações por Domínios
(critérios específicos por disciplina)

Descritores
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2.CONTEXTUALIZAÇÃO
No Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), documento de referência que assegura a
coerência do sistema de educação e dá sentido à escolaridade obrigatória, pode ler-se que “(…) todos os saberes são
orientados por princípios, valores e por uma visão explícitos resultantes do consenso social.” (pág. 8). Associadas aos
Valores, que se expressam através de atitudes, condutas e comportamentos (Quadro I), afiguram-se as Áreas de
Competência (Quadro II) - combinações de conhecimentos, capacidades e atitudes – que permitem uma efetiva ação
humana em contextos diversificados. O Perfil dos Alunos aponta para o desenvolvimento de uma educação escolar em
que os alunos constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista, o que implica a
mobilização de valores e competências que permita aos alunos tomar decisões livres, fundamentadas e responsáveis,
participando de forma ativa na sociedade.
Quadro I: Valores e atitudes previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

VALORES
Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir

Responsabilidade e
integridade

eticamente, consciente da obrigação de responder pelas
próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em
função do bem comum.
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação;

Excelência e
exigência

ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de
si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento

Curiosidade,
reflexão e inovação

Atitudes

ATITUDES

outros.

reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e
aplicações.
Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural
e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos;

Cidadania e
participação

negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da
sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a
iniciativa e sendo empreendedor.
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos

Liberdade

humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no
respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.
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Na avaliação dos alunos terão de ser consideradas as dimensões contempladas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória, em consonância com as Áreas de Competência.
“As Áreas de Competências agregam competências entendidas como combinações complexas de conhecimentos,
capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação humana em contextos diversificados. São de natureza
diversa: cognitiva e metacognitiva, social e emocional, física e prática (…) as competências envolvem conhecimento
(factual, concetual, processual e metacognitivo), capacidades cognitivas e psicomotoras, atitudes associadas a
habilidades sociais e organizacionais e valores éticos.” (Perfil dos Alunos, pág. 9)

Esquema concetual de competência adaptado de “The Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework”, In: Perfil dos Alunos à saída
da Escolaridade Obrigatória.

Considerando o carácter inclusivo e multifacetado da escola e o facto de que os saberes são orientados por princípios
e valores, todas as áreas curriculares contribuem, em articulação horizontal e vertical ao longo dos ciclos, para o
desenvolvimento dos princípios, valores e competências consideradas no Perfil dos Alunos.
Quadro II: Áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

A. Linguagens e textos;
B. Informação e comunicação;
ÁREAS
DE
COMPETÊNCIA

C. Raciocínio e Resolução de Problemas;
D. Pensamento crítico e pensamento criativo;
E. Relacionamento interpessoal;
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia;
G. Bem-estar, saúde e ambiente;
H. Sensibilidade estética e artística;
I. Saber científico, técnico e tecnológico;
J. Consciência e domínio do corpo.
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Os descritores (Quadro III) referem-se a capacidades e atitudes, referenciando conteúdos, processos cognitivos e
comportamentos esperados, mais importantes e nucleares para a compreensão e uso do conhecimento específico da
disciplina.

Quadro III: Descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado

(A, B, G, I, J)

Criativo

(A, C, D, J)

Crítico/Analítico

(A, B, C, D, G)

Questionador/ Investigador

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

Respeitador da diferença/ do outro

(A, B, E, F, H)

Sistematizador/ organizador

(A, B, C, I, J)

Comunicador / Interventor

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

Participativo/ colaborador

(B, C, D, E, F)

Responsável/ autónomo

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

Cuidador de si e do outro

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

Autoavaliador

(transversal às áreas);

Referencial de Avaliação dos alunos
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3. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação envolve duas modalidades que se complementam e inter-relacionam: avaliação formativa
e avaliação sumativa.

3.1. Avaliação formativa
“A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, recorrendo a uma
variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das
aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.
A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de diferenciação
pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à
orientação escolar e vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação e a
outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias.”
(Art.º. 24.º ponto 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)
A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação, assume carácter contínuo e sistemático e visa a
regulação do ensino e da aprendizagem. A avaliação formativa tem implicações diretas na melhoria das aprendizagens
dos alunos e permite ao professor orientar os percursos de aprendizagem, de forma individualizada e adaptada ao
ritmo e perfil cognitivo e comportamental de cada aluno.
A avaliação formativa sustenta-se na informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, de modo a permitir
rever e melhorar os processos de trabalho. Assim, ao longo do ano serão mobilizados domínios/aprendizagens do(s)
ano(s)/semestre(s) transato(s), de acordo com as necessidades dos alunos.

Referencial de Avaliação dos alunos
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3.2. A avaliação sumativa
“A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos,
tendo como objetivos a classificação e certificação.”
(Art. 24.º ponto 3 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)
A avaliação sumativa produz informação sistematizada e sintetizada que é registada e tornada pública acerca do
que se considerou ter sido aprendido pelos alunos.
As práticas inerentes à avaliação sumativa, devem assegurar que a recolha de informação foi rigorosa e consistente
com as aprendizagens constantes no currículo dos alunos. Uma das formas de assegurar o rigor da avaliação sumativa
é diversificando técnicas e instrumentos de recolha de informação.
Sendo assim, qualquer instrumento de avaliação pode ser utilizado quer nas práticas de avaliação formativa, quer
nas práticas de avaliação sumativa, diferenciando-se apenas a utilização das informações que são obtidas. Se estes
forem usados para classificar os alunos, então será uma avaliação sumativa com propósitos classificatórios; se os
resultados forem utilizados para regular e orientar as aprendizagens dos alunos, então trata-se de uma avaliação
sumativa sem fins classificatórios.

Referencial de Avaliação dos alunos
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4. POLÍTICA DE AGRUPAMENTO
A avaliação pedagógica deve ser encarada como uma oportunidade para melhorar as aprendizagens de todos os
alunos, permitindo que todos aprendam o que está definido no Currículo Nacional. Esta avaliação deverá integrar duas
modalidades: a Avaliação para as Aprendizagens (avaliação formativa) e a Avaliação das Aprendizagens (avaliação
sumativa), ambas consideradas fundamentais e complementares para melhorar as aprendizagens de todos os alunos.
No processo de avaliação, o professor deverá utilizar uma diversidade de processos de recolha de dados destinada
a distribuir feedback de elevada qualidade a todos os alunos, isto é, um feedback que clarifique os alunos sobre o que
têm de aprender, o nível de desempenho em que se encontram e do que necessitam fazer para atingir um nível de
desempenho superior, proporcionando-lhes superar as suas dificuldades; fazer o balanço sobre o que sabem e/ou são
capazes de fazer; envolvê-los nos processos de ensino/aprendizagem/avaliação, ou seja, uma avaliação interativa que
permita aos alunos regularem e/ou autorregularem as suas aprendizagens; desenvolver uma avaliação transparente,
criteriosa, partilhando os procedimentos com os alunos, professores e encarregados de educação.
O presente documento visa estabelecer as orientações comuns a observar em matéria de avaliação interna das
aprendizagens dos alunos do ensino básico ao secundário.
Na sua consecução, está por base a legislação em vigor, a saber:


n.º 1 do artigo 18.º da portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto (Ensino Básico): “Até ao início do ano letivo, o

conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das aprendizagens, define, de
acordo com as prioridades e opções curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de
avaliação, tendo em conta, designadamente:


O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO);



As Aprendizagens Essenciais (AE);



Despacho 6605-A/2021, 2021-07-06 – DRE;



Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação,

aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.


n.º 1 do artigo 20.º da portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto (Cursos Científico-Humanísticos): “Até ao início

do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das
aprendizagens, define, no âmbito das prioridades e opções curriculares, e sob proposta dos departamentos
curriculares, os critérios de avaliação tendo conta, designadamente:
a. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b. As Aprendizagens Essenciais;
c. Os demais documentos curriculares, com vista à consolidação, aprofundamento e enriquecimento das
Aprendizagens Essenciais”.
 n.º 1 do artigo 22.º da portaria n.º 235-A /2018, de 23 de agosto (Cursos Profissionais de Nível Secundário):
“Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das

Referencial de Avaliação dos alunos
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aprendizagens, define, no âmbito das prioridades e opções curriculares, e sob proposta dos departamentos
curriculares, os critérios de avaliação tendo em conta, designadamente:
a. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b. As Aprendizagens Essenciais, quando aplicável;
c. Os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas qualificações constantes no Catálogo
Nacional de Qualificações (CNQ);
d. Os demais documentos curriculares respeitantes a cada curso profissional, visando, quando aplicável, a
consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.
 Portaria 359/2019, de 8 de outubro, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho, que regula a modalidade do Ensino a Distância.
Sendo a avaliação pedagógica um dos aspetos essenciais subjacente ao processo de ensino e aprendizagem,
importa garantir que esta seja consistente com as estratégias, métodos e atividades promovidas em contexto de sala
de aula e com os procedimentos utilizados na recolha de informação. Neste pressuposto, houve necessidade de criar
novos documentos de referência que correspondam a esta abordagem.
É o caso da identificação de critérios de avaliação por tarefa, com os respetivos descritores de desempenho,
organizados em rubricas de avaliação e respetivo ajuste da matriz de Ponderação por Disciplina por Domínios,
construída sobre um referencial curricular de Aprendizagens Essenciais de cada disciplina/área e ano, domínios e
temas trabalhados, assim como descritores relativos às Competências (Conhecimentos, Capacidades e Atitudes) no
PASEO.
Na avaliação das e para as aprendizagens, é dado especial enfoque aos seguintes parâmetros:
i. Diversificação das técnicas de recolha de informação sobre as aprendizagens, congruentes com o PASEO e
relativas a produtos e processos;
ii. Utilização de rubricas de avaliação;
iii. Valorização da utilização formativa da avaliação – avaliação para as aprendizagens -, integrada no próprio
processo do ensino e da aprendizagem;
iv. Potencial formativo da metodologia de trabalho no âmbito do Domínio de Autonomia Curricular (DAC), a ser
assumido pelo Conselho de Turma, realizando-se pelo menos um projeto multi, inter ou transdisciplinar por ano letivo;
v. Valorização da competência de comunicação oral e da dimensão prática e ou experimental das aprendizagens;

4.1 Princípios Orientadores de Avaliação e de Classificação
O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios
orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os
alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as
competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A avaliação, a aprendizagem e o
ensino são três processos pedagógicos incontornáveis e fundamentais que devem ser devidamente compreendidos
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por todos os intervenientes nos sistemas escolares (e.g., docentes, gestores escolares, decisores políticos,
encarregados de educação).
A avaliação, em qualquer nível de ensino, só fará real sentido se estiver devidamente articulada, ou mesmo
integrada, com o ensino e com a aprendizagem acompanhando todas as práticas pedagógicas, e em particular, os
processos de ensino para que estes possam ser contínua e sistematicamente regulados e melhorados.
O principal propósito da avaliação pedagógica é estar ao serviço da melhoria das aprendizagens e do ensino. Tem
de ser um processo orientado para a inclusão dos alunos, isto é, para a sua plena integração nas escolas e no sistema
educação não podendo ser encarada como um processo isolado ou desligado do currículo e do desenvolvimento
curricular.
Após exaustiva investigação, desenvolvida em todos os níveis de ensino por milhares de investigadores e
professores por todo o mundo, permitem-nos compreender que a avaliação, pode ter um papel determinante na
qualidade e na democratização dos sistemas educativos.
De facto, a avaliação influencia:
a) as formas como os alunos estudam e preparam as atividades escolares;
b) as dinâmicas pedagógicas concebidas pelos professores, levando-os a organizar o seu ensino considerando que
os alunos estão no centro das suas ações pedagógicas ou, pelo contrário, considerando que são eles que ocupam o
centro do espaço pedagógico;
c) os projetos educativos ou os projetos pedagógicos das escolas, que podem/devem ser documentos que orientam
o trabalho colaborativo dos professores e a autonomia dos alunos e não documentos que incentivam o ensino
magistral e o papel passivo dos estudantes;
d) o papel que os pais e os encarregados de educação podem desempenhar no acompanhamento das
aprendizagens dos seus filhos e educandos;
e) a consciencialização da sociedade em geral acerca das aprendizagens, das capacidades e dos valores que as
crianças e os jovens estão a desenvolver nas suas escolas;
f) as políticas públicas de educação, fundamentando-as a partir dos processos internos e externos de
avaliação.
Tendo por base esta investigação salientam-se alguns Princípios que podem contribuir para pensar a avaliação
como processo eminentemente pedagógico e, naturalmente, para organizar as suas práticas tendo em vista a melhoria
das aprendizagens de todos os alunos.
Sendo estes:
- Princípio da Transparência;

Avaliação

Discutida e
participada com
os alunos e
partilhada com os
encarregados de
educação
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Princípios de
Classificação

Os alunos devem
ser envolvidos na
definição de
critérios/pesos
recorrendo a
rubricas de
avaliação

Os Diretores de
Turma devem dar
a conhecer aos
Encarregados de
Educação os
Princípios de
Avaliação e
Classificação
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- Princípio da Melhoria da Aprendizagem;
Avaliação formativa
com o objetivo da
melhoria da
qualidade das
aprendizagens dos
alunos

Os professores :
devem produzir rubricas que
promovam a autoavaliação,
coavaliação e heteroavaliação
das aprendizagens
Devem fornecer feedback de
qualidade com frequência

Os alunos: devem
assumir o
compromisso de se
envolver ativamente

Os EE:devem ter um
papel interventivo
na melhoria da
aprendizagem

- Princípio da Integração Curricular;
Todas as tarefas propostas devem servir para os
alunos aprenderem, os professores ensinarem
e ambos avaliarem

Os professores :
Devem propor tarefas que permitam
simultaneamente aprender, ensinar e avaliar
(criação de rubricas)

- Princípio da Positividade;
Todas as tarefas propostas
devem servir para os alunos
aprenderem, os professores
ensinarem e ambos
avaliarem

Os professores:Devem
fornecer feedback de
qualidade antes do
processo de classificação

Os alunos: Devem valorizar
todas as oportunidades de
aprendizagem

- Princípio da Diversificação.
Professor:
Recorre a diferentes
técnicas de recolha de
dados, dando rigor e
fiabilidade ao processo
de avaliação

Técnicas e
instrumentos
utilizados devem ser
da responsabilidade
do professor e de
acordo com as
características de cada
aluno/turma

Todas as técnicas de
recolha apresentam a
mesma valorização

A ponderação dos
domínios/temas é da
responsabilidade de
cada grupo disciplinar

4.2 Avaliação para as Aprendizagens (Formativa)
A importância da avaliação formativa traduz-se na possibilidade de fornecer ao aluno feedback de qualidade que
lhe permita evoluir na sua aprendizagem e desenvolver mecanismos de autorregulação. Para tal, é necessário ter
presente o termo feedback.
Na fase do feedback, o professor fornece ao aluno informação relevante, relacionando a sua prestação com
os objetivos previamente definidos e sugerindo ações com vista a uma melhor consecução da tarefa, abrindo
espaço para a criação de novas possibilidades de aprendizagem e de evidenciação das mesmas.
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A aplicação de rubricas na prática pedagógica permite operacionalizar a avaliação formativa através de uma
avaliação de referência criterial, em oposição a uma avaliação normativa, cujo objetivo é apenas atribuir uma
classificação a um aluno.
Para a elaboração de uma rubrica de avaliação, deve-se incluir quatro elementos:
(i)

a descrição geral da tarefa;

(ii) os critérios;
(iii) os níveis de descrição de desempenho para cada critério;
(iv) a definição de uma escala que atribui a cada nível de desempenho uma dada menção.

Esta avaliação permite a verificação atempada das dificuldades reveladas pelo aluno no seu processo de
aprendizagem e a consequente intervenção dos serviços especializados de apoio educativo, designadamente o
serviço de psicologia e orientação (SPO) e/ou a equipa multidisciplinar a fim de proceder à despistagem, cumprindo o
disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.

4.3 Avaliação das Aprendizagens (Sumativa)
É através da Avaliação das Aprendizagens, após um período de tempo no processo ensino e aprendizagem, que
o professor e aluno podem fazer um balanço sobre o que os alunos sabem, são capazes de fazer, em suma, fazer
o ponto de situação do processo ensino e aprendizagem.
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4.4 Critérios de Avaliação
Os critérios de avaliação, constantes nas diferentes rubricas, traduzem o que se considera ser
importante avaliar nos processos de aprendizagem à luz das AE e do PASEO, pelo que deverão ser
objetivamente formulados, definidos e explicados/discutidos pelos diversos intervenientes.
A definição de critérios gerais tal como específicos deverá ir ao encontro das opções pedagógicas definidas pelo
Agrupamento. Foram definidos como critérios gerais para o Agrupamento: Conhecimento, Resolução de Problemas,
Comunicação e F- Desenvolvimento pessoal e autonomia.

A definição de critérios, enquadrada numa avaliação pedagógica, reveste-se de uma primordial importância
para aprender, ensinar, avaliar e classificar, já que possibilitam a melhoria das práticas de ensino e de aprendizagem
dos professores e alunos, respetivamente.

Para cada critério deverão ser pensados descritores diferenciados correspondentes a diversos níveis de
consecução.
Esta informação descritiva permitirá, por um lado, ao aluno situar-se no nível de aprendizagem, identificar as
suas dificuldades e/ou o seu progresso, proporcionando autonomia ao discente por forma a regular ou
autorregular a sua aprendizagem; por outro lado, ao docente recolher a informação sobre a aprendizagem
realizada pelos seus alunos, identificar dificuldades e, por conseguinte, melhorar as suas práticas de ensino.
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Para além disso, deve-se ter em conta que os critérios deverão ter algumas características que são fundamentais
para que possam ser utilizados numa variedade de processos de recolha de informação como é o caso das rubricas de
avaliação.
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4.5 Processos e Instrumentos de Avaliação (triangulação)
Não sendo possível avaliar tudo o que um aluno sabe e é capaz de fazer, avaliam-se amostras dos seus
desempenhos relativamente aos conteúdos dos domínios/temas previstos no currículo nacional, através de uma
diversidade de tarefas ou propostas de trabalho. É através da análise/avaliação do desempenho dos alunos nestas
tarefas que se pode caraterizar com alguma segurança o que os alunos aprenderam, relativo a um dado domínio/tema.
É importante pensar que, não sendo a avaliação uma ciência exata, qualquer que seja o processo de recolha de
informação que se utilize (e.g., teste, relatório, composição, ensaio, questionamento oral, resolução de um problema)
há sempre uma elevada probabilidade de se cometer algum tipo de erro.
Nenhum processo de recolha garante que se possa avaliar exatamente todas as aprendizagens e competências dos
alunos num dado domínio do currículo. No entanto, aspetos como conhecimentos, motivações, aptidões, interesses,
capacidades, contextos socioculturais e estilos de aprendizagem variam significativamente de aluno para aluno, sendo
necessária a diversificação dos instrumentos e processos de forma a permitir a inclusão dos mesmos.
A triangulação de processos de recolha de informação permite avaliar mais aspetos dos domínios/temas do
currículo, lidar melhor com a grande diversidade de alunos que hoje frequentam as escolas, assim como reduzir os
erros inerentes a qualquer processo de avaliação.
A tendência para utilizar um dado processo em detrimento de outros reduz a sensibilidade das avaliações à referida
diversidade. Logo, é necessário diversificar para incluir.

Referencial de Avaliação dos alunos

P á g i n a | 19

4.6 Participação dos Alunos no Processo de Avaliação- Autoavaliação
A participação dos alunos nos processos de avaliação tem como objetivo principal o desenvolvimento de
competências reflexivas e meta-reflexivas, que se encontram referidas no PASEO (Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória).
Contudo, é necessário ter em conta que as capacidades de reflexão e de autorreflexão não são inatas e que
precisam de ser desenvolvidas e praticadas de forma contínua e sistemática.
Face a isso, a participação ativa dos alunos no âmbito de uma avaliação pedagógica deve ser:
1. Contínua: se a avaliação formativa acompanha sistemática e continuamente os processos de aprendizagem,

a participação dos alunos não pode ser ocasional e pontual.
2. Progressiva: a participação dos alunos nos processos de avaliação deve assentar num princípio de

progressividade.
3. Diferenciada: a promoção do envolvimento dos alunos na avaliação das suas aprendizagens deve considerar

o princípio de que os alunos podem e devem participar de modos diferenciados e diversos.
4. Criterial: a participação em processos de avaliação exige a partilha de referenciais de sucesso e de

desempenho que clarifiquem para todos os intervenientes (professores, alunos e pares) as aprendizagens
esperadas, bem como os critérios que explicitem a forma como devem ser adquiridas.

A autoavaliação tem sido objeto, ao longo do tempo, de diversos usos e múltiplas definições, não
havendo uma ideia unânime sobre o seu significado concreto.
Em Portugal, é uma prática que aparece recentemente, devido principalmente à pressão normativa
(Despacho Normativo n.º 30/2001, de 19 de julho) associada quase que exclusivamente aos procedimentos
classificatórios de final de semestre/período ou de um módulo, no entanto a mesma também pode ser
usada para práticas de Autorregulação.

ritualizada
pontual
classificatória

Autoavaliação como
autoregulação

Autoavaliação normativa

reflexiva
clara
objetiva
contínua e
sistemática
inerente à
aprendizagem
O processo regular de autoavaliação permite aos alunos que orientem o seu processo de ensino-aprendizagem e
que se consciencializem dos objetivos a alcançar desenvolvendo competências de argumentação, justificação e
explicitação de ideias.
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BENEFÍCIOS DA AUTOAVALIAÇÃO
ALUNO

PROFESSOR

envolvimento

Informação valiosa

responsabilidade

Antecipação de dificuldades

Compreensão do processo

tempo

reflexão

dialogo

acuidade

consciência dos pontos fortes e fracos

4.7 Feedback
O feedback é uma das competências centrais e mais poderosas que o professor deve dominar para garantir uma
avaliação formativa com impacto positivo nas aprendizagens dos alunos. (Fernandes, D. ,2020)
O Feedback assume um lugar de destaque no processo de avaliação Formativa pois é ele que orienta os alunos no
seu processo de aprendizagem permitindo a autorregulação, devendo ser individualizado e sistemático de forma a
promover a aprendizagem dos alunos, motivando-os e potenciando as suas capacidades.
Para que o feedback seja eficaz é essencial que os objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso (por exemplo
em rubricas), estejam bem clarificados e sejam dados a conhecer, previamente, a todos os intervenientes e ser
fornecido aos alunos com regularidade de forma a permitir a autorregulação das aprendizagens.
Frequentemente, utilizamos o termo feedback para designar um conjunto complexo de componentes que dizem
respeito a diferentes procedimentos cuja presença e complementaridade se tornam indispensáveis para se atingir um
efeito real na melhoria das aprendizagens dos alunos. Para se implementar um sistema de feedback é preciso
considerar, pelo menos, três componentes distintas: feedup, feedback e feedforward.

O feedback pode ser feito oralmente ou por escrito, dependendo as tarefas que os alunos estão a desenvolver. No
entanto, deve ser fornecido individualmente de modo a colmatar as necessidades especificas de cada aluno.
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O feedback deve servir como meio de aprendizagem e não apenas como resultado da aprendizagem.

Bom Feedback
Claro
expresso
numa
linguagem
que os
alunos
entendam.

Específico
Seletivo
apontando
destacando para aspetos
duas ou três do trabalho
em que o
coisas para
comentar.
feedback se
aplica.

Equilibrado
apontando
aspetos
positivos e
outros que
precisam de
ser
melhorados.

Orientador
Transferível
dando pistas
focado em
Contextualizado sobre como
processos,
referenciado aos
podem
capacidades e
critérios de
melhorar e
processos de
avaliação.
incentivando autorregulação
a reanálise
e não apenas
das resposta. nos conteúdos.

4.8 Testes
Os testes são dos processos de recolha de informação mais bem-sucedidos e eficazes, permitindo aos professores
e aos alunos obterem, em qualidade e em quantidade, dados para regularem o ensino e a aprendizagem.
Podem ser a base para um feedback de elevada qualidade e fiabilidade. Para uma avaliação orientada para
melhorar os processos de ensino e aprendizagem – e não apenas para classificar –, importa enfatizar uma abordagem
pedagógica dos testes.
É importante tentar perceber de que modo os testes se podem constituir como processos de recolha de informação
ao serviço das aprendizagens, da avaliação formativa e da distribuição de um feedback de elevada qualidade e
efetividade.

Possíveis estratégias a adotar:
-Envolver de forma mais ativa os alunos na preparação/revisão para os testes, sendo eles próprios a identificar
questões em que se sentem menos seguros;
-Solicitar aos alunos que formulem e, depois, respondam às suas próprias questões;
-Criar oportunidades para trabalho de natureza formativa, após o teste, selecionando as questões nas quais os
alunos revelaram mais dificuldades e ajudá-los na resolução dessas questões (trabalho a pares, tutoria, grupo).
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Os dois principais tipos de testes em função do seu uso, são os testes para classificar e os testes para avaliar.

Variáveis
de
caraterização

Lógicas de
construção

Testes para classificar

Testes para avaliar

 O objetivo é a classificação

 O objetivo é apoiar os alunos;

ordenada dos alunos;

 Construídos para compreender as

 Construídos para obter a maior

dificuldades de aprendizagem em

diferenciação possível, em função de

função de critérios definidos;

uma distribuição normativa;

 Incidem sobre um número

 Incidem sobre um número

limitado ou reduzido de objetivos de

significativo de objetivos de

aprendizagem.

aprendizagem.

Modos de
administração

 Aplicados invariavelmente a um

 Aplicados em grupo ou

grupo de alunos de forma simultânea e

individualmente;

sob as mesmas condições para garantir

 Assumem forma simultânea ou

um princípio de igualdade.

não;
 Permitem diferentes condições de
realização para garantir um princípio
de equidade.

Processos de
restituição

Finalidades de
avaliação
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 Realizam-se sob a forma de uma

 Realizam-se sob a forma de

classificação;

feedback;

 Têm uma natureza fortemente

 Têm natureza acentuadamente

normativa;

criterial;

 Centrados no ensino;

 Centrados nas aprendizagens;

 Integram o desempenho do aluno

 Discriminam o desempenho em

em relação a todos os objetivos de

relação a cada um dos objetivos de

aprendizagem.

aprendizagem.

 Avaliação sumativa com fins



Avaliação formativa;

classificatórios;



Assentam na distribuição de

 Permitem selecionar, comparar

feedback de alta qualidade

e/ou hierarquizar;

individualizado e em função de

 Podem ter um uso formativo.

critérios partilhados com os alunos.
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No entanto existem adequações/ acomodações que ao serem implementadas podem por si só contribuir para
melhorias significativas, tais como:
ASPETO GRÁFICO:
Imprimir os textos em folha à parte permitindo a consulta a par da leitura das questões;
– Utilizar um tipo de letra cujos caracteres se distingam claramente e pouco cursiva (ex: calibri);
– Aumentar o tamanho da letra para facilitar a leitura;
– Aumentar o espaçamento entre os elementos para facilitar a leitura;
– Evitar estímulos distrativos no enunciado do teste;
– Reduzir o número de perguntas por página;
– Destacar as palavras-chave da instrução (verbo operativo), colocando-as a negrito;
– Definir uma separação clara entre os itens do enunciado ou na ligação dos mesmos.
MODO DE APLICAÇÃO:
– Usufruir de leitura do teste para auxiliar na interpretação e/ou na gestão do tempo;
– Ajustar o tempo de realização do teste;
– Subdividir a prova;
– Confirmar, ao longo do teste, se os alunos estão a compreender os enunciados;
– Disponibilizar com o teste, um glossário de conceitos ou definições.
ESTRUTURA DO ENUNCIADO:
– Utilizar uma linguagem mais direta e objetiva;
– Utilizar questões claras e curtas;
– Recorrer a questões fechadas;
– Evitar perguntas encadeadas, cuja resposta depende de uma anterior;
– Repartir enunciados com muita informação em diferentes etapas/alíneas;
– Evitar, nas perguntas de escolha múltipla, que a diferença entre as várias opções seja subtil;
– Colocar ao lado da instrução, exemplos de como se realizam os exercícios solicitados.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:
– Despenalizar os erros ortográficos;
– Valorizar o conteúdo das respostas em detrimento da forma;
– Contabilizar, na resolução de problemas, não só o resultado final mas também o raciocínio efetuado;
– Usar critérios de correção para alunos com dislexia - despenalizar erros ortográficos, discurso pouco
estruturado, desorganização das ideias, respostas telegráficas…
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4.9 Rubricas de Avaliação
As Rubricas são ferramentas de aprendizagem e de avaliação que permitem configurar critérios de avaliação em
tarefas.
As Rubricas descriminam determinados critérios através de níveis de desempenho/qualidade escalonados e
permitem ao professor obter informação de qualidade acerca dos conhecimentos e capacidades dos alunos e aos
alunos melhorar processos de autorregulação e desempenhos escolares, podendo ser usadas em qualquer tipo de
tarefa.

No processo de melhorar as práticas de avaliação pedagógica, faz igual sentido desenvolver esforços para melhorar
as práticas de classificação e de atribuição de notas aos alunos.
Temos de caminhar para uma política de classificação que preveja processos que tornem as classificações mais
transparentes, claramente associadas aos critérios e aos objetivos de aprendizagem. A utilização de rubricas é
largamente reconhecida pelos seus efeitos positivos no desenvolvimento do currículo, muito particularmente porque
melhoram os processos de aprendizagem, de ensino, de avaliação e de classificação.
As rubricas analíticas e as rubricas holísticas, entre outros tipos de rubricas, cada uma das quais com as suas
vantagens e desvantagens, com os seus pontos fortes e com as suas limitações, são as que, mais frequentemente, têm
sido as que mais se utilizam nas escolas e com benefícios comprovados por vários anos de estudos por todo o mundo.

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção.”
Paulo Freire
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4.10 Critérios de Avaliação
Os critérios de avaliação indicam aos alunos o que eles têm de aprender e saber fazer e permitem que os alunos
e os professores orientem os seus esforços de aprendizagem e de ensino. São os padrões de aprendizagem
considerados desejáveis em relação ao que todos os alunos deverão ter oportunidade de alcançar. Os critérios de
avaliação constituem referenciais comuns no Agrupamento, foram definidos tendo em conta documentos curriculares
de referência como, por exemplo, a definição de Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e regulam os demais documentos com critérios complementares/subcritérios, atendendo às
especificidades de cada ciclo, ano de escolaridade e disciplina ou área disciplinar. Os critérios de avaliação constam
das planificações, onde estão articulados com os domínios de aprendizagem.
Os critérios e as descrições dos níveis de desempenho assumem um papel preponderante para que docentes,
alunos e Encarregados de Educação compreendam o que é expectável que aprendam e como são avaliados.
No Agrupamento de Escolas do Algueirão estão estabelecidos cinco níveis de desempenho que estão
hierarquizados do nível de desempenho mais elevado, para o mais baixo - Princípio da positividade.

Quadro IV: Apreciação qualitativa e quantitativa da Avaliação das Aprendizagens

Quantitativa

Descritores de desempenho
(combinação de critérios da quantidade e da
qualidade)

Qualitativa

ES

2/3 CEB

1º CEB

O aluno:

Muito Bom

18-20

90 -100%

90 -100%

Mostra ter desenvolvido todas as aprendizagens essenciais
previstas para a disciplina/ano de escolaridade, até ao
momento a que a avaliação se reporta

Bom

14-17

70 – 89%

70 - 89%

Apresenta falhas que é capaz de reformular, com sucesso,
com orientação do professor

Suficiente

10-13

50 – 69%

50 - 69%

Apresenta falhas que implicam apoio direto do professor no
processo de trabalho

Insuficiente

6-9

20 – 49%

0 – 49%

Apresenta falhas que exigem mudança na estrutura dos
conhecimentos

Fraco

0-5

0 – 19%

-------

Apresenta falhas que exigem mudança nas suas representações
e hábitos
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Tabela 1: Critérios de avaliação no âmbito do PASEO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS PASEO

A- Linguagens e textos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Estruturação, Coesão, Estrutura, Correção
Linguística e Coerência.
Completude, Pertinência, Fluência,

B-Informação e comunicação

Referenciação, Apropriação e Compreensão
textual.
Compreensão, Eficácia, Eficiência, Apropriação,

C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Interpretação, Adequação, Problematização,
Planificação, Relevância e Execução.

D- Pensamento crítico / Pensamento
criativo

E- Relacionamento Interpessoal

Reflexão, Argumentação, Exploração, Conceção,
Domínio das fontes, Criatividade
Autorregulação e Persuasão.
Interação, Sociabilidade Colaboração e
Cooperação.
Organização, Autorregulação, Autonomia,

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Empenhamento, Resiliência, Responsabilidade,
Participação e Persistência.

G- Bem-estar, saúde e ambiente

H- Sensibilidade estética e artística

Segurança, Empenho, Negociação, Desempenho
e Cuidado consigo, com o outro e ambiente.
Originalidade, Composição, Criatividade,
Representação e Grafismo.
Rigor, Análise, Adequação, Destreza,
Mobilização, Desenvolvimento Temático,

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Eficácia, Interpretação Musical, Conhecimento,
Verificação, Relação de Conceitos, Correção e
Aplicação.
Desempenho, Manuseamento, Expressividade,

J- Consciência e domínio do corpo

Destreza, Domínio Técnico, Dicção, Ritmo,
Técnica e Intensidade.
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Para uma visualização genérica das rubricas elaboradas, dos seus critérios de avaliação e da sua relação com as
competências estabelecidas no PASEO, apresentam-se as tabelas seguintes:

Tabela 2- Rubricas Gerais e Critérios de Avaliação por departamento
2a-DEPARTAMENTO 1º Ciclo
Ref.

Designação

G.CD

Portfólio/Dossiê/Caderno
de registo

G.TI.OD

Trabalho individual
(Observação direta do
trabalho em sala de aula)

G.R.M

Observação direta do
trabalho em sala de aula

G.Q

Resolução de
problemas/questões
Compreensão e expressão
oral (Observação direta do
trabalho em sala de aula)
Processo de Trabalho em
Grupo (Trabalho de grupo)/
Relatório do trabalho de
pesquisa

G.CO.OD

G.TG.TP

G.AP.O

Apresentação Oral

G.TTI

Técnicas de Tratamento de
informação
Atividades práticas de
cidadania – Resolução de
Problemas
Compreensão do oral
(expor conhecimentos,
responder a questionários,
participação)
Expressão oral (reconto,
apresentar narrações,…)
Iniciação à Leitura/Escrita
(1.º e 2.º ano)

G.CD

PT.CO

PT.PO
PT.L.E
PT.L

Leitura

PT.PE

Produção Escrita

MAT.RP.Q

Resolução de problemas
matemáticos/ Questões

MAT.CMAT

Comunicação matemática
(oral ou escrita)
(Questionamento /
Comunicação Matemática
(oral e escrita))
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Funcionalidade

Reflexão

Organização

Correção e
estruturação

Cooperação

Empenhamento e
Responsabilidade

Segurança

Desempenho e
manuseamento
Cooperação

Empenhamento

Desempenho
(Empenho)

Compreensão

Desempenho e
manuseamento
Eficácia

Persistência

Rigor

Interação

Adequação

Pertinência

Reflexão

Apropriação

Cooperação

Responsabilidade

Organização

Pertinência

Organização

Correção
Linguística

Adequação

Criatividade
Apropriação

Análise

Pertinência

Reflexão

Apropriação/
compreensão
Organização
Interação

Sistematização

Reflexão

Composição e
representação

Adequação

Pertinência

Reflexão

Pertinência
Participação
Correção Linguística

Fluência

Interação

Organização

Fluência

Compreensão

Mobilização

Fluência

Compreensão
Textual

Ritmo

Dicção e
Expressividade

Estrutura

Coesão

Correção
Linguística

Execução

Sistematização

Reflexão

Composição e
representação

Apropriação

Rigor

Segurança

Argumentação

Reflexão

Resiliência

Correção e
estruturação
Segurança

Conceção
Apropriação/
compreensão
Organização

Rigor
Desempenho
(Empenho)
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ACT.EXP

Atividades Experimentais

EM.AD

Análise de Documentos

EM.SC

Saída de campo

EM.A.PRA

Atividades Práticas

EA.ED/T

Dramatização

EA.EV/I

Execução
vocal/Instrumental
Execução artística

EA.EX.A

EA/EF.D

Atividade Rítmicas/dança

Pertinência

Rigor

Adequação

Reflexão

Análise
Autorregulação
Mobilização

Mobilização

Compreensão

Textual

Segurança
Apropriação
Reflexão
Apropriação
Reflexão
Comunicação
Reflexão
Mobilização

EF.PM.DE

Perícia e manipulação/
Deslocamento e equilíbrio

Segurança

EF.J

Jogo de pares e coletivo

Cooperação

EF.G

Jogo de pares e coletivo

EF.PN

Atividades de exploração
da natureza

I1C.CO.3

Compreensão oral 3º ano

I1C.CO.4

Compreensão oral 4º ano

I1C.IO.3

Interação Oral 3ºano

I1C.IO.4

Interação Oral 4ºano

I1C.PO.3

Produção Oral 3ºano

I1C.PO.4

Produção Oral 3ºano

I1C.PE.3

Produção escrita 3ºano

I1C.PE.4

Produção escrita 4ºano

I1C.TG.3/4

Trabalho de grupo 3º/4º
anos

I1C.CD.3/4

Caderno Diário 3º/4º anos

I1C.OSA.3/4

Observação Sala de Aula
3º/4º anos

Referencial de Avaliação dos alunos

Destreza/
Domínio do
corpo
Apropriação
Compreensão
Compreensão
Colaboração

Colaboração
Adequação

Reflexão
Manuseamento

Criatividade

Adequação

Correção

Destreza

Rigor

Criatividade

Eficácia

Expressividade

Criatividade

Domínio do
corpo

Interação

Criatividade

Autonomia/
Resiliência

Cooperação

Destreza/Adequaç
ão
Pertinência
Persistência

Segurança

Rigor
Cooperação

Análise

Destreza/
Domínio do corpo

Rigor
Comunicação

Persuasão

Comunicação

Persuasão

Desenvolvimento
temático
Desenvolvimento
temático
Adequação do
tema

Correção
Linguística
Correção
Linguística
Correção
Linguística

Fluência

Adequação do
tema
Compreensão/
Interpretação
Responsabilidade

Correção
Linguística
Rigor

Empenho

Destreza/Domínio do
corpo
Segurança

Rigor

Colaboração

Completude

Aplicação

Relacionamento/
Cooperação
Estrutura
Segurança

Correção Linguística
Correção Linguística
Interação

Fluência

Interação

Estrutura

Coesão

Estrutura
Raciocínio

Correção
linguística
Responsabilidade

Coesão
Clareza

Reflexão
Cooperação
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2b-DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Ref.

Designação

P-00

Trabalho individual

P-O1

Produção Oral

P-O2
P-O3
P-O4
P-O5
P-L1
P-E1
P-E2
P-E3
P-E4

Exposição oral
Debate/Diálogo argumentativo
Leitura expressiva

P-E5

Resumo

P-E6

Síntese

P-EL1

Resolução de questões

P-EL2
LE_CO_1
LE_CE_1
LE_IO_1

Dramatização
Resolução de questões

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Empenhamento
Adequação
Estruturação
Problematização
Dicção
Expressividade
Compreensão textual

Produção escrita
Texto expositivo
Texto argumentativo
Apreciação crítica

Persistência
Correção
linguística
Adequação
Pertinência
Fluência
Criatividade
Rigor

Cooperação
Fluência
Interação
Adequação
Expressividade
Rigor
Interpretação

Rigor
Interação
Correção linguística
Persuasão
Interação
Correção
Correção linguística

Estruturação
Estruturação
Estruturação
Estruturação
Interpretação

Adequação
Rigor
Argumentação
Reflexão
Planificação

Coesão
Coesão
Coesão
Coesão
Execução

Correção linguística
Correção linguística
Correção linguística
Correção linguística
Correção linguística

Interpretação

Planificação

Execução

Correção linguística

Compreensão
textual
Análise

Interpretação

Estruturação

Correção linguística

Rigor

Referenciação

Reflexão

Comunicação

Correção
linguística

Argumentação

Correção linguística

Argumentação

Comunicação

Trabalho de pesquisa /
estruturação do projeto
/contrato de leitura
Observação direta/
Compreensão
Questionário
Compreensão
Observação direta/ Questionário
Observação direta
Interação/Colaboraç
ão

LE_IO_2

Debate

LE_IO_ 3

Dramatização

Desempenho

LE_PO_1

Observação direta/
/ Apresentações

Desenvolvimento
temático

Correção/Controlo
(gramatical/vocabul
ar e fonológico)

Fluência

LE_P_1

Texto de opinião

Desenvolvimento
temático

Estrutura

Coesão

LE_IE_1

Carta/Email

Rigor

Pertinência

Coesão

Correção linguística

LE_CI_1

Intervenção oral/escrita

Pertinência

Rigor

Domínio das
fontes

Estrutura

LE_CI_2

Trabalho de Pesquisa/
Estruturação de projeto

Rigor/estrutura

Relação de conceitos

Domínio das fontes

Reflexão

LE_CEst_1

Trabalho em Grupo (processo)

LE_CEst_2

Trabalho individual - sala de aula

LE_CEst_3

Portefólio/Dossiê/Caderno de
registos

Referencial de Avaliação dos alunos

Interação/Colabora
ção

Criatividade

Adequação

Colaboração

Responsabilidade

Negociação

Responsabilidade

Persistência

Autorregulação

Completude/
Abrangência

Estrutura

Correção
linguística

Correção
Comunicação

Correção linguística

Autorregulação
Rigor
Reflexão
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2c-DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Ref.

Designação

HGP1

trabalho de pesquisa

HGP2

Trabalho individual

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Domínio das fontes

Rigor

Relação de conceitos

Persistência

Sociabilidade

Rigor

Estrutura

Reflexão

Responsabilidade
Rigor

Completude
/Abrangência
Colaboração
Pertinência

Problematização

Relação de
conceitos
Pertinência

Domínio das
fontes
Rigor

Trabalho de Grupo (
processo)
Portefólio/Dossiê/Caderno
de registos

Responsabilidade

Negociação

H6

Trabalho de pesquisa

Relação de conceitos

Rigor

H7

Trabalho individual
Apropriação

Adequação
terminológica

Argumentação

Planificação

Empenho

Colaboração

Organização

Grafismo

HGP3
HGP4
H1

Portefólio/Dossiê/Caderno Correção linguística
de registos
Negociação
Trabalho de grupo
Estrutura
Relatório do trabalho de
pesquisa

H2

Exposição oral

H3

Debate

H4
H5

FAIP1

Debate

FAIP2

Projetos interpessoais

FAIP 3
FAIP 4
CSH1
CSH2
CSH3
CSH4
CSH5
CSH6
CSH7
CSH8
CSH9

Responsabilidade

Reflexão

Portefólio/Dossiê
Resolução de exercícios
Relatório de trabalho de
pesquisa
Exposição oral

Rigor

Completude
/Abrangência

Exposição
Completude
Compreensão
textual
Estrutura

Rigor

Pertinência
Domínio das
Fontes
Rigor

Debate

Problematização

Trabalho em Grupo
(processo)
Potefólio / Dossiê
Caderno de Registos
Resolução de problemas /
questões
Trabalho individual (em
sala de aula)
Relatório de atividade

Responsabilidade

Negociação

Atividades práticas de
cidadania / solidariedade
social

Negociação

Completude

Estrutura

Compreensão
Responsabilidade
Rigor

Correção
linguística
Domínio das
fontes

Interação
Persuasão
Autorregulação
Reflexão
Reflexão

Respeito
Criatividade
Empenhamento
Persistência

Relação de
Conceitos
Pertinência

Referencial de Avaliação dos alunos

Rigor

Estrutura

Colaboração

Autorregulação
Reflexão

Colaboração

Reflexão
Interação
Persuasão
Autorregulação

Eficiência

Correção
linguística
Rigor

Autonomia

Persistência

Sociabilidade

Rigor

Coesão

Reflexão

Estrutura
Colaboração

Responsabilidade

Reflexão

Sociabilidade
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2d-DEPARTAMENTO EXPRESSÕES
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Ref.

Designação

EF 1

Exercício critério

Cooperação

Análise

Rigor

Desempenho

EF 2

Situação de jogo

Estrutura

Cooperação

Análise

Desempenho

EF 3

Esquema/Sequência

Rigor

Adequação

Criatividade

Desempenho

Estrutura

Segurança

Cooperação

Desempenho

Persistência

Responsabilidade

Rigor

Desempenho

Responsabilidade

Pertinência

Cooperação

Reflexão

Relação de conceitos

Rigor

Domínio das fontes

Estrutura

Compreensão

Eficiência

Rigor

Autonomia

Rigor rítmico

Rigor melódico/afinação

Respiração

Performance
musical

Pulsação

Rigor rítmico

Rigor melódico

Voz

Instrumento

Autonomia

Coreografia

EF 4

Atividade de exploração da
natureza

EF 5

Bateria FitEscola (5 Testes
de Aptidão Física)

EF 6

Trabalho grupo ou
individual (processo)

EF 7

Trabalho grupo ou
individual (estruturação)

EF 8

Resolução de
Problemas/questões/testes

EM 1

Prática vocal e /ou
instrumental

EM 2

Leitura rítmica e/ou
Rítmico-melódica

EM 3

Prática Vocal/ instrumental

EE 1

Observação

Respeito pelo outro

Cooperação

Performance
musical
Solidariedade

EE 2

Trabalho de

Responsabilidade

Persistências

Organização

Rigor

Autonomia

Persistência

Iniciativa

Aplicação

Pesquisa/Registos

EE 3

Aplicação / Resolução de
problemas

E.V.1

Trabalho de Pesquisa

Completude

Rigor

Organização

Reflexão

E.V.2:

Trabalho de Projeto

Completude

Organização

Rigor

Criatividade

E.V.3

Trabalho de Grupo

Responsabilidade

Cooperação

Resiliência

Negociação

E.V.4

Portefólio/Diário Gráfico

Completude

Organização

Rigor

Criatividade

E.V.5

Trabalho Individual

Responsabilidade

Persistência

Sociabilidade

Rigor

E.T.1

Trabalho de Pesquisa

Completude

Rigor

Organização

Reflexão

E.T.2

Trabalho de Projeto

Completude

Organização

Rigor

Criatividade

E.T.3

Trabalho de Grupo

Responsabilidade

Cooperação

Resiliência

Negociação

E.T.4

Trabalho Individual

Completude

Organização

Rigor

Criatividade

Referencial de Avaliação dos alunos
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2e-DEPARTAMENTO MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
Ref.

Designação

MC-1

Trabalho Experimental

MC-2

Relatório de atividade
experimental
Relatório do trabalho de
pesquisa

MC-3
MC-4
MC-5
MC-6

Exposição oral

MC-13
MC-14
MC-15
MC-16

Análise

Estrutura

Pertinência

Rigor

Reflexão

Estrutura

Rigor

Pertinência

Reflexão

Domínio das
Fontes

Interação

Rigor

Relação de
Conceitos

Coesão

Debate

Problematização

Pertinência

Rigor

Persuasão

Responsabilidade

Negociação

Colaboração

Autorregulação

Análise

Destreza

Atividade de exploração da
natureza
Portefólio / Dossiê/ Caderno de
registo
Trabalho de pesquisa e/ou
estruturação do projeto
Resolução de problemas/
Questões
Trabalho individual (em sala de
aula)
Comunicação matemática (oral
ou escrita)
Resolução de
exercícios/Questões
Resolução de problemas
matemáticos/Questões
Observação direta do trabalho
em sala de aula

MC-12

Destreza

Estrutura

MC-8

MC-11

Adequação

Desenvolvimento
temático

Processo de Trabalho em Grupo

MC-10

Segurança

Produção Escrita

MC-7

MC-9

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

MC-17

Trabalho de Projeto

Mc-18

Apresentação
escrita/multimedia (em Ciência)

Referencial de Avaliação dos alunos

Estrutura
Completude

Cuidado consigo e
com o outro
Estrutura

Correção
linguística
Domínio das
fontes

Correção linguística

Reflexão

Relação de
conceitos

Rigor

Compreensão

Eficiência

Rigor

Autonomia

Responsabilidade

Persistência

Sociabilidade

Rigor

Rigor

Relação de
conceitos

Reflexão

Eficácia

Compreensão

Conhecimento

Rigor

Reflexão

Compreensão

Eficiência

Rigor

Reflexão

Empenho

Segurança

Responsabilidade

Cooperação

Apropriação

Relevância

Resiliência

Criatividade

Rigor

Relação de
conceitos

Eficácia

Criatividade

Reflexão
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PONDERAÇÕES POR DOMÍNIOS

Referencial de Avaliação dos alunos
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DEPARTAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR

Referencial de Avaliação dos alunos
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ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E
SOCIAL

DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS

-Construção da identidade e da autoestima;
-Independência e autonomia;
-Consciência de si como aprendente
Convivência democrática e cidadania.

-Domínio da Educação
Física.

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO

SABER SER, SABER ESTAR, SABER FAZER

Áreas de
Conteúdo

-Domínio das Educação
Artística

Referencial de Avaliação dos alunos

-Deslocamentos e
equilíbrios;
-Perícias e
manipulações;
-Jogos.
-Subdomínio das :
-Artes visuais
-Jogo
dramático/teatro
-Música
Dança.

APRENDIZAGENS A PROMOVER

-Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade social e cultural, situando-as em relação às de outros;
-Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural;
-Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar;
-Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar
e o dos outros;
-Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas que se lhe colocam;
-Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de aprendizagem;
-Cooperar com outros no processo de aprendizagem;
-Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e de responsabilidade social;
-Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros;
-Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia.
-Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras;
-Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés
juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar;
-Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber, pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e
agarrar.
-Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de experimentações e produções plásticas;
-Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual, tanto na produção e apreciação das suas produções, como em
imagens que observa;
-Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da observação de várias modalidades expressivas expressando a
sua opinião e leitura crítica;
-Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades de jogo dramático, situações
imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano, individualmente e com outros;
-Inventar e representar personagens e situações, por iniciativa própria e/ou a partir de diferentes propostas, diversificando
as formas de concretização;
-Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de diferentes estilos e características, verbalizando a sua
opinião e leitura crítica;
-Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música) quanto às suas características rítmicas, melódicas,
dinâmicas, tímbricas e formais;
-Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos jogos prosódicos e canções;
-Elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes estímulos e intenções utilizando diversos recursos sonoros ;
-Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e com os outros
-Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes situações;
-Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que experimenta e/ou observa;
-Apreciar diferentes manifestações coreográficas usando linguagem específica e adequada.

PROCESSOS DE
RECOLHA DE
INFORMAÇÃO
- Observação
direta;
- Grelhas de
observação;
- Registos de
autoavaliação;
- Análise das
produções;
- Questionários
a crianças, pais
ou outros
parceiros
educativos
- Entrevistas;
- Fotografias.
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Domínio da linguagem
oral e abordagem à
escrita

Domínio da Matemática

Referencial de Avaliação dos alunos

-Comunicação
oral;
-Consciência
linguística;
-Abordagem à
escrita;
-Funcionalidade
da linguagem
escrita e sua
utilização em
contexto;
-Identificação de
convenções da
escrita;
-Prazer e
motivação para ler
e escrever.
-Números e
Operações;
-Organização e
Tratamento de
Dados;
-Geometria e
Medida;
-Interesse e
curiosidade pela
matemática.

-Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação;
-Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo adequado à situação (produção e
funcionalidade);
- Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as palavras (Consciência Fonológica);
-Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra);
-Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-la, explicitando as razões dessa correção
(Consciência Sintática);
-Identificar funções no uso da leitura e da escrita;
-Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e interações com outros;
-Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras;
-Aperceber-se do sentido direcional da escrita;
-Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral;
-Compreender que a leitura e a escrita são atividades que proporcionam prazer e satisfação;
-Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e a escrita associadas ao seu valor e importância;
-Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita, mesmo que em formas muito iniciais e não convencionais.

-Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números,
estimativa, etc.);
-Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas quantidades, com recurso à adição e subtração;
-Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, recorrendo a metodologias adequadas (listagens,
desenhos, etc.);
-Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e interpretá-los de modo a dar resposta às questões
colocadas;
-Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação;
-Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que pode e não pode ser visto de uma determinada posição;
-Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e referindo propriedades e identificando padrões,
simetrias e projeções;
-Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los e ordená-los;
-Escolher e usar unidades de medida para responder a necessidades e questões do quotidiano;
-Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e utilidade;
-Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas.

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO
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-Introdução à metodologia científica;
-Conhecimento do mundo social;
-Conhecimento do mundo físico e natural;
-Mundo tecnológico e utilização das
tecnologias.

Referencial de Avaliação dos alunos

-Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar
hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação para
chegar a conclusões e comunicá-las;
-Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do meio social próximo (ex. família, jardim de infância,
amigos, vizinhança);
-Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, compreendendo a influência que têm na sua vida;
-Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos físicos, sociais e culturais e identificando algumas
semelhanças e diferenças com outras comunidades;
-Conhecer e respeitar a diversidade cultural;
-Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e identificar diferenças e semelhanças entre: animais e
plantas;
-Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais (metais, plásticos, papéis, madeira, etc.),
relacionando as suas propriedades com os objetos feitos a partir deles;
-Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que observa no meio físico e natural;
-Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança;
-Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente;
-Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas funções e vantagens;
-Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, com cuidado e segurança;
Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e utiliza.
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DEPARTAMENTO DO 1ºCICLO

Referencial de Avaliação dos alunos
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Português
Ano de Escolaridade: 1.º; 2.º; 3.º e 4.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Compreensão do oral
Rubrica PT.CO

ORALIDADE
(Compreensão e
Expressão)
1.º e 2.º anos

Produção oral
Rubrica PT.EO

(25%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

LEITURA e
ESCRITA

Iniciação à Leitura/
Escrita
1.º e 2.º anos
Rubrica PT.L.E

4.º ano

Leitura
1.º aos 4.º anos
Rubrica PT.L

(45%)
EDUCAÇÃO
LITERÁRIA
1.º; 2.º; 3.º e 4º
anos

Produção Escrita
Rubrica PT.PE

Portfólio/Dossiê/
Caderno de registo
Rubrica – G.CD

(10%)

(15%)

Referencial de Avaliação dos alunos

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Fluência
Interação
Organização

Eficácia

B - Informação e comunicação
A - Linguagens e Textos
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
C- Raciocínio e resolução de problemas

Persistência

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Correção Linguística

A- Linguagens e textos

Fluência

B- Informação e comunicação

Compreensão

J- Consciência e domínio do corpo

Mobilização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Compreensão Textual

B- Informação e comunicação

Ritmo
Dicção

J- Consciência e domínio do corpo

Estrutura

1.º e 2.º anos

3.º e 4.º ano

B - Informação e comunicação

Expressividade

(20%)
GRAMÁTICA

C - Raciocínio e Resolução de problemas

Pertinência

Fluência

1.º ao 3.º ano

(40%)

Adequação

Compreensão

4.º ano

(20%)

E - Relacionamento Interpessoal

Participação

Questões
Rubrica G.Q

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Interação

Pertinência

(30%)
3.º ano

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Observação direta do
trabalho em sala de
aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

Coesão

A- Linguagens e textos

Correção Linguística
Execução

C- Raciocínio e resolução de problemas

Conceção

D- Pensamento crítico e criativo

Funcionalidade

C- Raciocínio e resolução de problemas

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Organização

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Correção e estruturação

A- Linguagens e textos

Cooperação
E– Relacionamento interpessoal
Empenhamento e
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Responsabilidade
Desempenho (Empenho) G- Bem-estar, saúde, ambiente
Segurança
Desempenho e
manuseamento

I- Saber científico, técnico e tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Matemática
Ano de Escolaridade: 1.º e 3.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS
/TEMAS

Capacidades
matemáticas

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Observação direta do
trabalho em sala de aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção e estruturação

A- Linguagens e textos

Cooperação

E– Relacionamento interpessoal

Empenhamento e
Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Desempenho (Empenho) G- Bem-estar, saúde, ambiente
Segurança

I- Saber científico, técnico e tecnológico

(25%)

Desempenho e
manuseamento

J- Consciência e domínio do corpo

3.º ano

Funcionalidade

C- Raciocínio e resolução de problemas

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Organização

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Apropriação

B- Informação e comunicação

Trabalho de grupo

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Rubrica – G.TG.TP

Responsabilidade

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Apropriação/
compreensão

B- Informação e comunicação

Sistematização

C- Raciocínio e resolução de problemas

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Composição e
representação

H- Sensibilidade estética e artística

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Apropriação

B- Informação e comunicação

1.º ano

(30%)
Números
1.º ano

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Portfólio/Dossiê/
Caderno de registo
Rubrica – G.CD

(20%)
3.º ano

(15%)
Álgebra
1.º e 3.º anos

(20%)
Dados e
Probabilidad
es
1.º ano

(15%)
3.º ano

(20%)

Resolução de problemas
Rubrica MAT.RP.Q

Geometria e
medida
1.º ano

(20%)
3.º ano

(15%)

Comunicação
Matemática

Rigor
Segurança
Argumentação

Rubrica MAT.CMAT

Reflexão
Resiliência

Referencial de Avaliação dos alunos

I- Saber científico, técnico e tecnológico

D- Pensamento crítico e criativo
F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Matemática
Ano de Escolaridade: 2.º e 4.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS
/TEMAS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

NÚMEROS E
OPERAÇÕES
2.º ano

(30%)
4.º ano

(30%)

Observação direta do
trabalho em sala de aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

GEOMETRIA E
MEDIDA
2.º ano

(25%)
4.º ano

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

(20%)
ORGANIZAÇÃO
E
TRATAMENTO
DE DADOS

Portfólio/Dossiê/
Caderno de registo
Rubrica – G.CD

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção e
estruturação

A- Linguagens e textos

Cooperação

E– Relacionamento interpessoal

Empenhamento e
Responsabilidade
Desempenho
(Empenho)

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
G- Bem-estar, saúde, ambiente

Segurança

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho e
manuseamento

J- Consciência e domínio do corpo

Funcionalidade

C- Raciocínio e resolução de problemas

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Organização

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Apropriação

B- Informação e comunicação

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Responsabilidade

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Apropriação/
compreensão

B- Informação e comunicação

Sistematização

C- Raciocínio e resolução de problemas

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Composição e
representação

H- Sensibilidade estética e artística

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Apropriação

B- Informação e comunicação

2.º ano

(15%)
4.º anos

(20%)

Trabalho de grupo
Rubrica – G.TG.TP

RESOLUÇÃO
DE
PROBLEMAS
2.º e 4.º anos

(10%)
RACIOCÍNIO
MATEMÁTICO

Resolução de problemas
Rubrica MAT.RP.Q

2.º e 4.º anos

(10%)
COMUNICAÇÃ
O
MATEMÁTICA
2.º e 4.º anos

(10%)

Rigor

Comunicação
Matemática
Rubrica MAT.CMAT

Segurança
Argumentação
Reflexão
Resiliência

Referencial de Avaliação dos alunos

I- Saber científico, técnico e tecnológico

D- Pensamento crítico e criativo

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Estudo do Meio
Ano de Escolaridade: 1.º; 2.º; 3.º e 4.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS
/TEMAS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questões
Rubrica G.Q
Análise de
Documentos*
Rubrica EM.AD

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

SOCIEDADE
1.º ao 4.º ano
(30%)
Natureza
1.º; 2.º e 4.º
anos
(30%)
3.º ano
(35%)
Tecnologia
1.º; 2.º e 3.º
anos
(30%)
4.º ano
(20%)
Sociedade/
Natureza/
Tecnologia
1.º ano
(30%)
2.º ano
(25%)
3.º e 4.º ano
(20%)

Trabalho de
grupo/Pesquisa
Rubrica – G.TG.TP

Apresentação oral
Rubrica – G.AP.O

Portfólio/Dossiê/
Caderno de registo
Rubrica – G.CD
Saída de campo
Rubrica – EM.SC
Atividade
experimental
Rubrica EM.A.EXP

Observação direta do
trabalho em sala de aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

Atividades Práticas*
Rubrica – EM.A.PRA

Referencial de Avaliação dos alunos

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Compreensão
Eficácia
Persistência
Rigor
Análise
Mobilização
Compreensão Textual
Autorregulação
Apropriação
Cooperação
Responsabilidade
Organização
Pertinência
Organização
Correção Linguística
Adequação
Criatividade
Funcionalidade
Reflexão
Organização
Rigor
Mobilização
Colaboração
Reflexão
Pertinência
Rigor
Adequação
Reflexão
Correção e
estruturação
Cooperação
Empenhamento e
Responsabilidade
Desempenho
(Empenho)
Segurança
Desempenho e
manuseamento
Segurança
Adequação
Manuseamento
Aplicação

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO
C- Raciocínio e resolução de problemas
F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
B- Informação e comunicação
E- Relacionamento Interpessoal
F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
A- Linguagens e textos
J- Consciência e domínio do corpo
D- Pensamento crítico e criativo
C- Raciocínio e resolução de problemas
D- Pensamento crítico e criativo
F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
D- Pensamento crítico e criativo
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
C- Raciocínio e resolução de problemas
D- Pensamento crítico e criativo
A- Linguagens e textos
E– Relacionamento interpessoal
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
G- Bem-estar, saúde, ambiente
I- Saber científico, técnico e tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
G- Bem-estar, saúde e ambiente
I- Saber científico, técnico e tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
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*(textos, imagens, gráficos, mapas, …)
**1.º ano – (globo terrestre, mapas, …)
2.º ano – (representações do corpo humano, mapas, …)
3.º ano – (manuseamento de elásticos, molas, alavancas, …)
4.º ano – (manuseamento de relógios analógicos e digitais, circuitos elétricos, …)

Referencial de Avaliação dos alunos
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Educação Artística
Ano de Escolaridade: 1.º; 2.º; 3.º e 4.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS
/TEMAS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Apresentação oral
Rubrica – G.AP.O

Trabalho de grupo
Rubrica – G.TG.TP

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Pertinência

B- Informação e comunicação

Organização

I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Correção Linguística

A- Linguagens e textos

Adequação

J- Consciência e domínio do corpo

Criatividade

D- Pensamento crítico e criativo

Apropriação

B- Informação e comunicação

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Responsabilidade

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Organização

APROPRIAÇÃO E
REFLEXÃO
1.º e 2.º ano
(20%)
3.º e 4.º anos
(25%)

Portfólio/Dossiê/
Caderno de registo
Rubrica – G.CD

EXPERIMENTAÇÃ
O E CRIAÇÃO
1.º e 2.º ano
(40%)
3.º e 4.º anos
(40%)

Observação direta do
trabalho em sala de aula
Rubrica – G.TI. OD
Rubrica – G.CO.OD

Dramatização
Rubrica – EA.ED/T

Execução vocal/
Instrumental
Rubrica – EA.EV/I

Execução artística
Rubrica – EA.EX.A

Referencial de Avaliação dos alunos

F- Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Funcionalidade

C- Raciocínio e resolução de problemas

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Organização
Rigor

INTERPRETAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
1.º e 2.º ano
(40%)
3.º e 4.º anos
(35%)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

F- Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Correção e estruturação

A- Linguagens e textos

Cooperação

E– Relacionamento interpessoal

Empenhamento e
Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Desempenho (Empenho) G- Bem-estar, saúde, ambiente
Segurança

I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Desempenho e
manuseamento

J- Consciência e domínio do corpo

Apropriação

B- Informação e comunicação

Criatividade

H- Sensibilidade estética e artística

Adequação

J- Consciência e domínio do corpo

Correção

A- Linguagens e textos

Reflexão
Apropriação

D- Pensamento crítico e criativo

Destreza

J- Consciência e domínio do corpo

Rigor

I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

D- Pensamento crítico e criativo

Reflexão
Comunicação

D- Pensamento crítico e criativo

Eficácia

C- Raciocínio e resolução de problemas

B- Informação e comunicação

B- Informação e comunicação
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Atividade Rítmicas/dança
Rubrica – EA/EF.D

Referencial de Avaliação dos alunos

Expressividade

H- Sensibilidade estética e artística

Criatividade

D- Pensamento crítico e criativo

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Mobilização

I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Domínio do corpo

J- Consciência e domínio do corpo

Interação

E- Relacionamento Interpessoal

Criatividade

D- Pensamento crítico e criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Educação Física
Ano de Escolaridade: 1.º; 2.º; 3.º e 4.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

Perícia
e
Manipulações

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Observação direta do
trabalho em sala de aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

1.º e 2.º ano
(30%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Deslocamento
e
Equilíbrio
1.º e 2.º ano
(30%)

Perícia e manipulação
Deslocamento e equilíbrio
Rubrica – EF.PM.DE

Jogos
1.º ao 4.º ano
(40%)

Ginástica
3.º e 4.º ano
(30%)
Atividade
Rítmica e
Expressiva Dança
3.º ano
(30%)
4.º ano
(20%)
Percursos na
Natureza
4.º ano
(10%)

Jogos de pares
e coletivos
Rubrica – EF.J

Ginástica
Rubrica – EF.G

Atividades de
exploração da natureza
Rubrica – EF.PN

Atividade Rítmicas/dança
Rubrica – EA/EF.D

Referencial de Avaliação dos alunos

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção e
estruturação

A- Linguagens e textos

Cooperação

E– Relacionamento interpessoal

Empenhamento e
Responsabilidade
Desempenho
(Empenho)

F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Segurança

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho e
manuseamento

J- Consciência e domínio do corpo

Segurança

G- Bem-estar, saúde e ambiente

Destreza/Adequação

J- Consciência e domínio do corpo

Autonomia/Resiliência

F- Desenvolvimento Pessoal e
autonomia

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Pertinência

B- Informação e comunicação

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Destreza/
Domínio do corpo
Destreza/
Domínio do corpo

G- Bem-estar, saúde, ambiente

J- Consciência e domínio do corpo
J- Consciência e domínio do corpo

Persistência

F- Desenvolvimento Pessoal e
autonomia

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Segurança

G- Bem-estar, saúde e ambiente

Apropriação

B- Informação e comunicação

Segurança

G- Bem-estar, saúde e ambiente

Análise

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Destreza/
Domínio do corpo

J- Consciência e domínio do corpo

Mobilização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Domínio do corpo

J- Consciência e domínio do corpo

Interação

E- Relacionamento Interpessoal

Criatividade

D- Pensamento crítico e criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Apoio ao Estudo/Oferta Complementar
Ano de Escolaridade: 1.º; 2.º; 3.º e 4.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS/
TEMAS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Técnicas de tratamento
da
Informação
Rubrica – G.TTI

Apoio ao estudo:
TÉCNICAS de
ESTUDO
(25%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

ORGANIZAÇÃO
(25%)

Observação direta do
trabalho em sala de aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

MOBILIZAÇÃO
(25%)
REALIZAÇÃO E
SUPERAÇÃO
(20%)
Oferta
Complementar:
ORGANIZAÇÃO
(25%)
CLAREZA
(25%)
PRODUÇÕES
(25%)
PARTICIPAÇÃO

Apresentação oral
Rubrica – G.AP.O

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Apropriação

B- Informação e comunicação

Análise

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Pertinência

A- Linguagens e textos

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Correção e
estruturação

A- Linguagens e textos

Cooperação

E– Relacionamento interpessoal

Empenhamento e
Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Desempenho
(Empenho)

G- Bem-estar, saúde, ambiente

Segurança

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho e
manuseamento

J- Consciência e domínio do corpo

Pertinência

B- Informação e comunicação

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Correção Linguística

A- Linguagens e textos

Adequação

J- Consciência e domínio do corpo

Criatividade

D- Pensamento crítico e criativo

Compreensão
C- Raciocínio e resolução de problemas

Questões
Rubrica G.Q

Portfólio/Dossiê/
Caderno de registo
Rubrica – G.CD

Referencial de Avaliação dos alunos

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Eficácia
Persistência

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Funcionalidade

C- Raciocínio e resolução de problemas

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Organização

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Cidadania e Desenvolvimento (Competência Transversal)
Ano de Escolaridade: 1.º; 2.º; 3.º e 4.º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS/
TEMAS

Compreender/
Contextualizar
1.º ao 4.º ano
(25%)

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Observação direta do
trabalho em sala de aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Mobilizar
conhecimentos
1.º ao 4.º ano
(25%)
Utilizar
linguagens
Diversas
Aplicadas
Ao contexto
1.º ao 4.º ano
(25%)
Cooperação/
Respeito
1.º ao 4.º ano
(25%)
Temas:
Educação
Ambiental

Trabalho de
grupo/Pesquisa
Rubrica – G.TG.TP

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção e
estruturação

A- Linguagens e textos

Cooperação

E– Relacionamento interpessoal

Empenhamento e
Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Desempenho
(Empenho)

G- Bem-estar, saúde, ambiente

Segurança

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho e
manuseamento

J- Consciência e domínio do corpo

Apropriação

B- Informação e comunicação

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Responsabilidade

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Apropriação/
compreensão

B- Informação e comunicação

Sistematização

C- Raciocínio e resolução de problemas

Atividades práticas de
cidadania – Resolução de Reflexão
Problemas
Rubrica – G.CD
Composição e

representação

D- Pensamento crítico e criativo
H- Sensibilidade estética e artística

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Pertinência

B- Informação e comunicação

Organização

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Correção Linguística

A- Linguagens e textos

Adequação

J- Consciência e domínio do corpo

Criatividade

D- Pensamento crítico e criativo

Saúde
Segurança
Rodoviária
Apresentação oral
Rubrica – G.AP.O

Referencial de Avaliação dos alunos
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento do 1.º Ciclo
Componente do Currículo: Tecnologias da Informação e Comunicação (Competência Transversal)
Ano de Escolaridade: 1.º; 2.º; 3.º e 4.º anos

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS/TEMAS

Cidadania digital
(20%)
Investigar e
pesquisar
(30%)
Comunicar e
colaborar
(20%)
Criar e inovar
(30%)

Referencial de Avaliação dos alunos

PROCESSOS DE
RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Técnicas de
tratamento da
Informação
Rubrica – G.TTI

Observação direta
do trabalho em sala
de aula
Rubrica – G.TI.OD
Rubrica – G.CO.OD

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Apropriação

B- Informação e comunicação

Análise

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Pertinência

A- Linguagens e textos

Reflexão
Correção e
estruturação
Cooperação
Empenhamento e
Responsabilidade
Desempenho
(Empenho)
Segurança
Desempenho e
manuseamento

D- Pensamento crítico e criativo
A- Linguagens e textos
E– Relacionamento interpessoal
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
G- Bem-estar, saúde, ambiente
I- Saber científico, técnico e tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de 1º Ciclo
Disciplina: Inglês
Ano de Escolaridade: 3º e 4º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS
Compreensão
Oral 10%

Compreensão
Escrita 10%

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Interação Oral
10%

Interação
Escrita 10%

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionamento Oral
RUBRICA- I1C.CO.3 e RUBRICAI1C.CO.4 (Rubrica de
Compreensão Oral)
Questionamento escrito

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
-Compreensão

-Rigor

-Rigor

Dramatização /Roleplay
RUBRICA- I1C.IO.3 e
RUBRICA- I1C.IO.4
(Rubrica de Interação Oral)

-Comunicação
-Persuasão
-Correção
Linguística

-Rigor

Produção Oral
10%

Apresentação oral RUBRICAI1C.IO.3 e RUBRICA- I1C.IO.4
(Rubrica de Apresentação Oral)

-Desenvolvimento
temático
-Correção
Linguística
-Fluência
-Interação

Produção
Escrita
30%

Produção de frases simples
/pequenos textos
RUBRICA- I1C.PE.3 e RUBRICA-

-Adequação do
tema
- Correção
Linguística

I1C.PE.4

Saber científico, técnico e
tecnológico

Saber científico, técnico e tecnológico

-Colaboração

Trabalho escrito

(Rubrica de Produção Oral)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PASEO

-Estrutura

-Informação e comunicação
-Consciência e domínio do corpo
-Linguagens e textos
-Pensamento criativo
-Informação e comunicação
-Linguagens e textos
-Saber científico, técnico e
tecnológico
-Desenvolvimento pessoal e autonomia
-Informação e comunicação
-Saber científico, técnico e
tecnológico
-Linguagens e textos
-Relacionamento interpessoal

-Informação e comunicação
-Linguagens e textos
-Saber científico, técnico e
tecnológico
-Desenvolvimento pessoal e autonomia

-Coesão

Competência
Intercultural
5%

Reconhecer realidades
interculturais distintas

Competência
Estratégica 15%

Trabalho de grupo RUBRICA- I1C.TG.3/4 (Rubrica
de Trabalho de Grupo)

- Rigor

- Compreensão/
Interpretação
- Rigor
- Raciocínio

Referencial de Avaliação dos alunos

-Informação e comunicação
-Raciocínio e resolução de
problemas
-Desenvolvimento pessoal e
autonomia
-Pensamento criativo
-Informação e comunicação
-Raciocínio e resolução de
problemas
-Desenvolvimento pessoal e
autonomia
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- Clareza

-Pensamento criativo

-Responsabilidade
-Relacionamento/
Cooperação

Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos
RUBRICA- I1C.CD.3/4
(Rubrica Portefólio / Caderno
diário)

-Completude
-Estrutura
-Correção
linguística
-Reflexão

Trabalho em sala de aula
RUBRICA- I1C.OSA.3/4
(Rubrica de Observação de
trabalho na sala de aula)

-Empenho
-Segurança
-Responsabilidade
-Cooperação

Referencial de Avaliação dos alunos

-Saber científico, técnico e
tecnológico
-Raciocínio e resolução de
problemas
-Saber científico, técnico e tecnológico
-Pensamento crítico
-Bem-estar, saúde, ambiente
-Saber científico, técnico e
tecnológico
-Desenvolvimento pessoal e autonomia
-Desenvolvimento interpessoal
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

Referencial de Avaliação dos alunos
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Línguas
Disciplina: PORTUGUÊS E PLNM
Ano de Escolaridade: 2º, 3º CICLOS, SECUNDÁRIO e CURSOS PROFISSIONAIS
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Rubrica P-O2:
Exposição oral
Rubrica P-O1:
Produção Oral

ORALIDADE
(20%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

(Compreensão
do oral 10% e
Produção do
oral 10%)

Rubrica P-O3:
Debate/Diálogo
argumentativo

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Estruturação
Adequação
Interação
Correção linguística
Adequação
Correção linguística
Fluência
Interação
Problematização
Pertinência
Adequação
Persuasão

Rubrica P-O4:
Leitura expressiva

Dicção
Fluência
Expressividade
Interação

Rubrica P-O5:
Dramatização

Expressividade
Criatividade
Rigor

Rubrica P-00:
Trabalho individual

Correção
Empenhamento
Persistência
Cooperação
Rigor

LEITURA
(20%)

Questionário
Rubrica P-L1:
Resolução de questões

Rubrica P-00:
Trabalho individual

Questionário

ESCRITA
(20%)

Rubrica P-E1:
Produção escrita
Rubrica P-E2:
Texto expositivo

Referencial de Avaliação dos alunos

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO
Linguagens e textos
Linguagens e textos
Relacionamento interpessoal
Linguagens e textos
Saber científico, técnico e tecnológico
Linguagens e textos
Informação e comunicação
Relacionamento Interpessoal
Raciocínio e resolução de problemas
Informação e Comunicação
Saber científico, técnico e tecnológico
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Consciência e domínio do corpo
Informação e comunicação
Consciência e domínio do corpo
Relacionamento Interpessoal
Consciência e domínio do corpo
Sensibilidade estética e artística
Saber científico, técnico e
tecnológico
Linguagens e textos
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento Interpessoal
Saber científico, técnico e tecnológico

Compreensão
Compreensão textual
Rigor
Interpretação
Correção linguística
Empenhamento

Linguagens e textos

Persistência

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Cooperação

Relacionamento Interpessoal

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico

Compreensão
Estruturação
Adequação
Coesão
Correção linguística
Estruturação
Rigor
Coesão

Linguagens e textos
Linguagens e textos
Saber científico, técnico e tecnológico
Linguagens e textos
Linguagens e textos
Linguagens e textos
Saber científico, técnico e tecnológico
Linguagens e textos

Informação e comunicação
Saber científico, técnico e tecnológico
Raciocínio e resolução de problemas
Linguagens e textos
Desenvolvimento pessoal e autonomia
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Rubrica P-E3:
Texto argumentativo

Rubrica P-E4:
Apreciação crítica

Rubrica P-E5:
Resumo

Rubrica P-E6:
Síntese

Rubrica P-00:
Trabalho individual

Rubrica P-EL1:
Resolução de questões

EDUCAÇÃO
LITERÁRIA
(20%)

Rubrica P-EL2:
Trabalho de pesquisa /
estruturação do projeto
/contrato de leitura

Rubrica P-00:
Trabalho individual

GRAMÁTICA
(20 %)

Questionário
Rubrica P-00:
Trabalho individual

Referencial de Avaliação dos alunos

Correção linguística
Estruturação

Linguagens e textos
Linguagens e textos

Argumentação

Pensamento crítico e criativo

Coesão

Linguagens e textos

Correção linguística

Linguagens e textos

Estruturação

Linguagens e textos

Reflexão
Coesão

Pensamento crítico / pensamento
criativo
Linguagens e textos

Correção linguística

Linguagens e textos

Interpretação
Planificação
Execução
Correção linguística
Interpretação
Planificação
Execução
Correção linguística
Empenhamento

Raciocínio e resolução de problemas
Raciocínio e resolução de problemas
Raciocínio e resolução de problemas
Linguagens e textos
Raciocínio e resolução de problemas
Raciocínio e resolução de problemas
Raciocínio e resolução de problemas
Linguagens e textos
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Persistência

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Cooperação

Relacionamento Interpessoal

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico

Compreensão textual

Informação e comunicação

Interpretação

Raciocínio e resolução de problemas

Estruturação

Linguagens e textos

Correção linguística

Linguagens e textos

Análise

Saber científico, técnico e tecnológico

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico

Referenciação

Informação e comunicação

Reflexão
Empenhamento

Pensamento crítico / pensamento
criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Persistência

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Cooperação

Relacionamento Interpessoal

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico

Compreensão
Empenhamento

Linguagens e textos
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Persistência

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Cooperação

Relacionamento Interpessoal

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Línguas
Disciplina: LE (línguas estrangeiras): Inglês; Francês
Ano de Escolaridade: 2º, 3º CICLOS, SECUNDÁRIO e Ensino Profissional
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS
Compreensão
Oral

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA – (80%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Compreensão
Escrita

PROCESSOS DE
RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Rubrica LE_CO_1
Observação direta /
/Questionário
Rubrica LE_CE_1
Observação direta/
/Questionário
Rubrica LE_IO_1
Observação direta

Interação
Oral

Rubrica LE_IO_2
Debate

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Compreensão

Linguagem e textos

Compreensão

Linguagem e textos

Interação/Colaboração

Relacionamento Interpessoal

Comunicação
Correção linguística
Argumentação

Informação e comunicação
Linguagem e textos
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Relacionamento Interpessoal
Linguagem e textos
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Informação e comunicação

Interação/Colaboração
Correção linguística
Argumentação
Comunicação

Rubrica LE_IO_ 3
Dramatização

Produção
Oral

Rubrica LE_PO_1
Observação direta/
apresentações

Desempenho
Criatividade
Adequação
Correção
Desenvolvimento
temático
Correção/Controlo
(gramatical/vocabular e
fonológico)
Fluência
Comunicação

Produção
escrita

Interação
escrita

COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL
(10%)

Rubrica LE_P_1
Texto de
opinião

Rubrica LE_IE_1
Carta/Email

Rubrica LE_CI_1
Intervenção
oral/escrita

Desenvolvimento
temático
Estrutura

Consciência e domínio do corpo
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Raciocínio e resolução de problemas
Linguagem e textos
Saber científico, técnico e tecnológico
Linguagem e textos
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Saber científico, técnico e tecnológico
Informação e comunicação

Coesão

Linguagem e textos

Correção linguística

Linguagem e textos

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico

Pertinência
Coesão

Informação e comunicação
Linguagem e textos

Correção linguística
Pertinência
Rigor
Domínio das fontes

Linguagem e textos

Estrutura
Rigor/estrutura

Referencial de Avaliação dos alunos

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Informação e comunicação
Saber científico, técnico e tecnológico
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Informação e comunicação
Saber científico, técnico e tecnológico
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Rubrica LE_CI_2
Trabalho de
Pesquisa/
Estruturação de
projeto
Rubrica LE_CEst_1
Trabalho em
Grupo processo)

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA (10%)

Rubrica LE_CEst_2
Trabalho individual
- sala de aula

Rubrica LE_CEst_3
Portefólio/Dossiê/
Caderno de
registos

Referencial de Avaliação dos alunos

Relação de conceitos

Informação e comunicação

Domínio das fontes

Pensamento crítico e pensamento
criativo
Pensamento crítico e pensamento
criativo

Reflexão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação
Responsabilidade
Persistência
Autorregulação
Rigor
Completude/
Abrangência
Estrutura

Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Saber científico, técnico e tecnológico
Informação e comunicação
Informação e comunicação

Correção linguística

Linguagem e textos

Reflexão

Pensamento crítico e pensamento
criativo
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E
HUMANAS

Referencial de Avaliação dos alunos
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: História e Geografia de Portugal
Ano de Escolaridade: 5.º e 6.º Ano
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO







Tratamento da
Informação/

Fichas de avaliação
Fichas formativas
Relatórios: visitas de
estudo...
Questionários
Resolução de
problemas
Trabalhos
individuais/grupo e
/pares no contexto da
disciplina e/ou no
DAC

Utilização

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Correção

A - Linguagem e textos

Compreensão
textual
Interpretação

B - Informação e comunicação

Exploração

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento Interpessoal

Cooperação
Organização
Composição
Análise

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

de fontes

30%

Rubrica HGP1
Trabalho de pesquisa/
Estruturação de Projeto

Domínio das fontes
Reflexão
Rigor

Compreensão




Histórica
-temporalidade
-espacialidade
-contextualização



Fichas de avaliação
Fichas formativas
Relatórios: visitas de
estudo...
Questionários
Resolução
de
problemas
Trabalhos
individuais/grupo e
/pares no contexto da
disciplina e/ou no
DAC

50%
Rubrica HGP3
Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos
Referencial de Avaliação dos alunos

F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Correção
Compreensão textual

B - Informação e comunicação

Execução

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento Interpessoal

Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor





C - Raciocínio e resolução de
problemas

D - Pensamento crítico e criativo
D - Pensamento crítico e criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento interpessoal
I- Saber cientifico, técnico e
tecnológico
A - Linguagem e textos

Relação de conceitos

Rubrica HGP2
Trabalho individual (em
sala de aula)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO
PASEO

Reflexão
Cooperação
Participação,

F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Composição

H - Sensibilidade estética e
artística

Aplicação

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Correção linguística

A - Linguagem e textos

Estrutura

B - Informação e comunicação
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Rubrica HGP2
Trabalho individual
(em sala de aula)

Completude
/Abrangência
Reflexão

B - Informação e comunicação

Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento interpessoal

Persistência
Sociabilidade
Rigor







Comunicação em
História

20%

Fichas de avaliação
Fichas formativas
Autoavaliação
Heteroavaliação
Relatórios: visitas de
estudo...
 Questionários
 Debates
 Caderno diário
 Trabalhos
individuais/grupo e
/pares no contexto da
disciplina e/ou no
DAC
Rubrica HGP4
Trabalho
em
Grupo
(processo)

Coerência
Pertinência
Execução
Argumentação
Interação
Empenhamento
Criatividade
Rigor

G- Bem estar, saúde e ambiente

Responsabilidade

F -Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento interpessoal

Autorregulação
Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

Referencial de Avaliação dos alunos

Saber cientifico, técnico e
tecnológico
A - Linguagem e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento Interpessoal
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Negociação

Colaboração

Rubrica HGP2
Trabalho individual
(em sala de aula)

D - Pensamento crítico e criativo

Saber cientifico, técnico e
tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: História
Ano de Escolaridade: 7.º, 8.º e 9.º Ano

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

Tratamento da
Informação/
Utilização
de fontes
30%

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
- Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários / filmes
- Questionários /
Comentários de
documentos
iconográficos/escritos e
não escritos
- Questão de aula
- Trabalhos individuais
/grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC

Correção

A - Linguagem e textos

Compreensão
textual
Interpretação

B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

Análise

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Rubrica H1
Relatório do trabalho de
pesquisa

Estrutura
Rigor

Domínio das fontes

B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
D - Pensamento crítico e criativo

Reflexão

D - Pensamento crítico e criativo

Compreensão
textual
Execução

B - Informação e comunicação

Rubrica H6
Trabalho de pesquisa/
Estruturação de Projeto

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Exploração
Cooperação
Organização
Representação

Pertinência
Reflexão
Relação de conceitos
Rigor

Empenhamento

Compreensão
Histórica
- Temporalidade
- espacialidade
- contextualização
50%

Referencial de Avaliação dos alunos

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
- Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários /filmes
-Questionários
/Comentários de
documentos

E -Relacionamento
Interpessoal
F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia
H - Sensibilidade estética e
artística

C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Aplicação

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Estruturação

A - Linguagem e
textos
B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento

Compreensão textual
Execução
Reflexão
Cooperação
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iconográficos/escritos e
não escritos
- Questão de aula
- Trabalhos individuais/
grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC
Rubrica H1
Relatório do trabalho de
pesquisa
Rubrica H5
Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Interpessoal
Empenhamento
Representação
Rigor
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão
Completude
/Abrangência
Estrutura

B - Informação e comunicação

Correção linguística

A - Linguagem e textos

Reflexão

D - Pensamento crítico e criativo

Compreensão
textual
Execução

B - Informação e comunicação

Empenhamento
Aplicação

Comunicação em
História
20%

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
- Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários /filmes
- Questionários
/Comentários de
documentos
iconográficos/escritos e
não escritos
- Questão de aula
- Trabalhos individuais/
grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC
- Debates
- Caderno diário
- Auto e heteroavaliação
Rubrica H1
Relatório do trabalho de
pesquisa

Coerência

B - Informação e
comunicação

Execução

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento
Interpessoal
F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia
H - Sensibilidade
estética e artística

Argumentação
Interação
Participação
Criatividade
Aplicação

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Estrutura

B - Informação e comunicação

Rigor

I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão

Referencial de Avaliação dos alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
A - Linguagem e textos

Pertinência

Pertinência
Reflexão

Rubrica H3
Debate

F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia
H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico,
técnico e tecnológico
B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e criativo
B - Informação e comunicação

C - Raciocínio e resolução de
problemas
B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
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Rubrica H4
Trabalho em Grupo
(processo)

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Negociação

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
G-Bem estar, saúde e ambiente

Colaboração

E - Relacionamento Interpessoal

Autorregulação

F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
B - Informação e comunicação

Responsabilidade

Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

Rubrica H2
Exposição oral

Rigor
Relação de conceitos
Domínio das fontes
Interação

Referencial de Avaliação dos alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
E-Relacionamento
interpessoal
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: História A
Ano de Escolaridade: 10.º, 11.º e 12.º Ano

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

Tratamento da
Informação/
Utilização
de fontes
30%

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
- Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários / filmes
- Questionários /
Comentários de
documentos
iconográficos/escritos e
não escritos
- Questão de aula
- Trabalhos individuais
/grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC

Correção

A - Linguagem e textos

Compreensão
textual
Interpretação

B - Informação e comunicação

Análise

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Rubrica H1
Relatório do trabalho de
pesquisa

Estrutura
Rigor

Domínio das fontes

B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
D - Pensamento crítico e criativo

Reflexão

D - Pensamento crítico e criativo

Responsabilidade

B - Informação e comunicação

Persistência

C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
A - Linguagem e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento Interpessoal

Rubrica H6
Trabalho de pesquisa/
Estruturação de Projeto

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Exploração

E -Relacionamento Interpessoal

Organização

F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
H - Sensibilidade estética e
artística

Representação

Pertinência
Reflexão
Relação de conceitos
Rigor

Rigor

Referencial de Avaliação dos alunos

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
-Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários /filmes
-Questionários
/Comentários de
documentos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

Cooperação

Sociabilidade

Compreensão
Histórica
- temporalidade
- espacialidade
- Contextualização
50%

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Estruturação
Compreensão textual
Execução
Reflexão
Cooperação
Empenhamento

F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
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iconográficos/escritos e
não escritos
- Questão de aula
- Trabalhos individuais/
grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC
Rubrica H6
Relatório do trabalho de
pesquisa
Rubrica H5
Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Representação
Rigor

Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão
Completude
/Abrangência

B - Informação e comunicação

Correção linguística

A - Linguagem e textos

Reflexão

D - Pensamento crítico e criativo

Responsabilidade

B - Informação e comunicação

Persistência

C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
A - Linguagem e textos

Rigor

20%

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
- Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários /filmes
- Questionários
/Comentários de
documentos
iconográficos/escritos e
não escritos
- Questão de aula
- Trabalhos individuais/
grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC
- Debates
- Caderno diário
- Auto e heteroavaliação
Rubrica H6
Relatório do trabalho de
pesquisa

Coerência
Pertinência

B - Informação e
comunicação

Execução

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento
Interpessoal
F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia
H - Sensibilidade
estética e artística

Argumentação
Interação
Participação
Criatividade
Aplicação

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Estrutura

B - Informação e comunicação

Rigor

I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
C - Raciocínio e resolução de
problemas
B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Pertinência
Reflexão

Rubrica H3
Debate

Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão

Rubrica H4

Referencial de Avaliação dos alunos

B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e criativo
B - Informação e comunicação

Estrutura

Sociabilidade

Comunicação em
História

H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Responsabilidade
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Trabalho em Grupo
(processo)

Responsabilidade
Colaboração
Autorregulação

Rubrica H2
Exposição oral

Rigor
Relação de conceitos
Domínio das fontes
Interação

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

Referencial de Avaliação dos alunos

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E - Relacionamento Interpessoal
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
E-Relacionamento
interpessoal
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: História da Cultura e das Artes - Cursos Profissionais
Ano de Escolaridade: 10.º, 11.º e 12.º Ano
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

Compreensão
histórica
• Tempo
• Espaço
• Biografia
• Local
• Acontecimento
• Sínteses
• Casos Práticos

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
- Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários / filmes
- Trabalhos individuais
/grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC

A - Linguagem e textos

Compreensão
textual
Interpretação

B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

Exploração
Cooperação

Representação

Rubrica H1
Relatório do trabalho de
pesquisa
Rubrica H6
Trabalho de pesquisa/
Estruturação de Projeto

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Estrutura
Rigor

Domínio das fontes

B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
D - Pensamento crítico e criativo

Reflexão

D - Pensamento crítico e criativo

Responsabilidade

B - Informação e comunicação

Persistência

C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
A - Linguagem e
textos
B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

Pertinência
Reflexão
Relação de conceitos
Rigor

Rigor

30%

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
-Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários /filmes

Estruturação
Compreensão textual
Execução
Reflexão

Referencial de Avaliação dos alunos

E -Relacionamento
Interpessoal
F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia
H - Sensibilidade estética e
artística

Análise

Sociabilidade

Análise/
Interpretação

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção

Organização

40%

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
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- Trabalhos individuais/
grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC

Cooperação
Empenhamento
Representação
Rigor

Rubrica H6
Relatório do trabalho de
pesquisa
Rubrica H5
Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão
Completude
/Abrangência
Estrutura

B - Informação e comunicação

Correção linguística

A - Linguagem e textos

Reflexão

D - Pensamento crítico e criativo

Responsabilidade

B - Informação e comunicação

Persistência

C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
A - Linguagem e textos

Sociabilidade
Rigor

Comunicação
30%

- Fichas de avaliação
- Fichas formativas
- Relatórios: visitas de
estudo, visionamento de
documentários /filmes
- Trabalhos individuais/
grupo/pares no contexto
da disciplina e/ou no DAC
- Caderno diário
- Auto e heteroavaliação

Coerência
Pertinência

B - Informação e
comunicação

Execução

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E -Relacionamento
Interpessoal
F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia
H - Sensibilidade
estética e artística

Argumentação
Interação
Participação
Criatividade
Aplicação

Rubrica H1
Relatório do trabalho de
pesquisa

Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão

Rubrica H3
Debate

Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão

Rubrica H4

Referencial de Avaliação dos alunos

E -Relacionamento
Interpessoal
F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia
H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico,
técnico e tecnológico
B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e criativo
B - Informação e comunicação

Responsabilidade

I - Saber científico,
técnico e tecnológico
B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
C - Raciocínio e resolução de
problemas
B - Informação e comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
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Trabalho em Grupo
(processo)

Responsabilidade
Colaboração
Autorregulação

Rubrica H7
Trabalho individual (em
sala de aula)

Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

Referencial de Avaliação dos alunos

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E - Relacionamento Interpessoal
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
F – Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Geografia
Ano de Escolaridade: 3º.CEB
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

Localizar e
Compreender os
Locais e as
Regiões (40%)

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Correção

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

Questionamento

Correção

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

Estrutura

Informação e Comunicação

Rigor

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

Pertinência

Informação e Comunicação

Reflexão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Correção
Correção
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão
Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração

Responsabilidade
Persistência

Pensamento crítico e pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento criativo
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Linguagem e textos
Pensamento crítico e criativo
Saber Científico, Técnico e Tecnológico.
Saber Científico, Técnico e Tecnológico.
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e pensamento criativo
Raciocínio e Resolução de Problemas
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Pensamento crítico e pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Linguagem e textos
Pensamento crítico e criativo
Saber Científico, Técnico e Tecnológico.
Raciocínio e Resolução de Problemas
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Sociabilidade

Relacionamento Interpessoal

Rigor

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

Rubrica CSH1
Relatório do trabalho de
pesquisa.

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Rubrica CSH5
Portefólio/Dossiê/ Caderno
de Registo
Questionário
Questionamento
Rubrica CSH1
Relatório do trabalho de
pesquisa.
Rubrica CSH3
Debate
Rubrica CSH4
Trabalho de Grupo (em
processo)
Rubrica CSH5
Portefólio/Dossiê/ Caderno
de Registo

Comunicar e
Participar (25%)

Questionamento
Rubrica CSH3
Debate

Autorregulação
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Correção
Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão

Rubrica CSH7
Trabalho Individual (em
sala de aula)

Referencial de Avaliação dos alunos

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PASEO

Questionário

Rubrica CSH4
Trabalho de Grupo (em
processo)

Problematizar e
Debater as InterRelações entre
Fenómenos e
Espaços
Geográficos (35%)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Geografia A
Ano de Escolaridade: Ensino Secundário - CCH
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Questionário
Questionamento
Analisar Questões
Geograficamente
Relevantes do
Espaço Português
(40%)

Rubrica CSH1
Relatório do trabalho de
pesquisa.
Rubrica CSH4
Trabalho de Grupo
(em processo)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Questionário
Questionamento

Problematizar e
Debater as InterRelações no
Território Português
e com Outros
Espaços (40%)

Rubrica CSH1
Relatório do trabalho de
pesquisa.
Rubrica CSH4
Trabalho de Grupo (em
processo)
Rubrica CSH3
Debate
Rúbrica CSH 6
Resolução de
Problemas/ Questões

Questionamento
Comunicar e
Participar
(20%)

Referencial de Avaliação dos alunos

Rubrica CSH3
Debate
Rubrica CSH7
Trabalho Individual
(em sala de aula)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PASEO

Correção
Correção
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação
Correção

Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento criativo
Saber Científico, Técnico e Tecnológico

Correção
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação
Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão
Compreensão
Eficiência
Rigor
Autonomia
Correção
Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão
Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento criativo
Raciocínio e Resolução de Problemas
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Pensamento crítico e pensamento criativo
Raciocínio e Resolução de Problemas
Raciocínio e Resolução de Problemas
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Raciocínio e Resolução de Problemas
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Pensamento crítico e pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento Interpessoal
Saber Científico, Técnico e Tecnológico

P á g i n a | 71

PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Geografia
Ano de Escolaridade: Curso Profissional
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

Analisar Questões
Geograficamente
Relevantes do
Espaço Português
(40%)

PROCESSOS DE
RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Correção

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

Questionamento

Correção
Estrutura
Rigor
Pertinência

Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação

Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento criativo

Completude

Informação e comunicação

Estrutura

Informação e comunicação

Rubrica CSH1
Relatório do trabalho de
pesquisa.

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Rubrica CSH5
Portefólio/Dossiê/
Caderno de Registo
Questionário
Questionamento
Rubrica CSH1
Relatório do trabalho
de pesquisa.

Rúbrica CSH2
Exposição Oral

Rubrica CSH4
Trabalho de Grupo (em
processo)
Questionamento
Rúbrica CSH2
Exposição Oral
Comunicar e
Participar (30%)
Rubrica CSH7
Trabalho Individual (em
sala de aula)

Referencial de Avaliação dos alunos

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PASEO

Questionário

Rubrica CSH4
Trabalho de Grupo
(em processo)

Problematizar e
Debater as InterRelações no
Território Português
e com Outros
Espaços (30%)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Reflexão

Correção linguística
Reflexão
Correção
Correção
Estrutura
Rigor
Pertinência

Linguagem e textos
Pensamento crítico e criativo
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e pensamento
Reflexão
criativo
Rigor
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Relação de conceitos Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Pensamento crítico e pensamento
Domínio das fontes
criativo
Interação
Relacionamento Interpessoal
Responsabilidade
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Negociação
Bem-estar, saúde e ambiente
Colaboração
Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento
Autorregulação
criativo
Correção
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
Rigor
Relação de
Saber Científico, Técnico e Tecnológico
conceitos
Pensamento crítico e pensamento criativo
Domínio das fontes
Relacionamento Interpessoal
Interação
Responsabilidade
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Persistência

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Sociabilidade

Relacionamento Interpessoal

Rigor

Saber Científico, Técnico e Tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Área de Integração
Ano de Escolaridade: 10º, 11º e 12º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Rubrica FAIP-3
Portefólio / Dossiê/
Caderno de registo
Participação oral
/Debates

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Comunicação
(25%)

Projetos interpessoais
/trabalhos de equipa
Outras expressões:
música, fotografia,
teatro, dança, cinema,
literatura (poesia,
conto), blogues,
exposições, podcasts
Rubrica FAIP 4

Adequação
conceptual e
teórica
(25%)

Resolução de exercício/
questões
(Fichas formativas
/Fichas de construção de
saber /auto-testes)

Rubrica FAIP 2
Projetos interpessoais
/ trabalhos de grupo
Problematização
e pensamento
crítico
(25%)

Análise de
filmes/notícias
Projetos coletivos

Rubrica FAIP 1
Debate
Argumentação
(25%)

Referencial de Avaliação dos alunos

Textos
argumentativos

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PASEO

Completude
Organização
Grafismo
Empenhamento

Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Sensibilidade estética e artística
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Pertinência
Auto-regulação
Argumentação
Cooperação
Coerência

Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Pensamento crítico/pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Linguagens e textos

Colaboração
Criatividade
Fluência
Criatividade
Pertinência
Iniciativa
Interação

Relacionamento interpessoal
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento interpessoal

Expressividade

Consciência e domínio do corpo

Compreensão textual

Informação e comunicação

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico

Autorregulação

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Persistência

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Planificação

Raciocínio e resolução de problemas

Empenho
Colaboração
Criatividade
Exposição
Compreensão
Relação
Criatividade
Cooperação
Participação
Desempenho
Apropriação
Adequação terminológica
Argumentação
Respeito
Completude
Estrutura
Coerência
Argumentação

Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento interpessoal
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Raciocínio
Pensamento crítico
Sensibilidade estética
Relacionamento interpessoal
Autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Raciocínio e resolução de problemas
Saber científico
Pensamento crítico / Pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Linguagem e textos
Pensamento crítico / Pensamento
criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Filosofia
Ano de Escolaridade: 10º e 11º anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Rubrica FAIP-3
Portefólio / Dossiê/ Caderno
de registo

Participação oral /Debates
Comunicação
(20%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Projetos
interpessoais/trabalhos de
grupo
Outras expressões: música,
fotografia, teatro, dança,
cinema, literatura (poesia,
conto), blogues, exposições,
podcasts

Adequação
conceptual e
teórica
(15%)

Rubrica FAIP 4
Resolução de exercício/
questões
(Fichas formativas /Fichas
de construção de saber
/auto-testes)
Testes

Rubrica FAIP 5
Análise, interpretação e
produção
de
texto
(Ensaio filosófico, projeto
temático pessoal)
Problematização
e pensamento Projetos interpessoais /
crítico
trabalhos de grupo
(40%)

Análise de filmes/notícias

Referencial de Avaliação dos alunos

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PASEO

Completude
Organização

Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Grafismo
Empenhamento

Sensibilidade estética e artística
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Pertinência
Autorregulação
Argumentação
Cooperação
Coerência

Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Pensamento crítico/pensamento
criativo
Relacionamento interpessoal
Linguagens e textos

Colaboração
Criatividade
Fluência
Criatividade
Pertinência
Iniciativa
Interação

Relacionamento interpessoal
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento interpessoal

Expressividade

Consciência e domínio do corpo

Compreensão textual

Informação e comunicação

Rigor

Saber científico, técnico e
tecnológico
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Autorregulação
Persistência
Completude
Compreensão textual
Rigor
Coerência estrutural
Rigor
Identificação (de
problemas/teorias)
Interpretação
Relação
(problemas/teorias)
Fundamentar (posição)
Planificação
Estrutura
Interação
Originalidade
Exposição
Compreensão
Relação
Criatividade

Informação e comunicação
Informação e comunicação
Saber científico
Informação e comunicação
Saber científico
Saber científico
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico /pensamento
criativo
Raciocínio e resolução de problemas
Raciocínio e resolução de problemas
Linguagens e textos
Relacionamento interpessoal
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Raciocínio
Pensamento crítico
Sensibilidade estética
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Projetos coletivos

Testes

Cooperação
Participação
Desempenho
Completude
Identificação (de
problemas/teorias)
Coerência
Rigor
Relação
(problemas/teorias)
Fundamentar (posição)
Compreensão textual
Rigor

Rubrica FAIP 4
Resolução de exercício/
Questões (Fichas formativas Autorregulação
/Fichas de construção de saber
Persistência
/auto-testes
Rubrica FAIP 1
Debate

Apropriação
Adequação
terminológica
Argumentação
Respeito

Argumentação
(25%

Textos argumentativos

Ensaios filosóficos

Referencial de Avaliação dos alunos

Completude
Estrutura
Coerência
Argumentação
Completude
Estrutura
Coerência
Argumentação

Relacionamento interpessoal
Autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Informação e comunicação
Saber científico
Linguagens e textos
Saber científico
Pensamento crítico /pensamento
criativo
Raciocínio e resolução de problemas
Informação e comunicação
Saber científico, técnico e
tecnológico
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Raciocínio e resolução de problemas
Saber científico
Pensamento crítico / Pensamento
criativo
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Linguagem e textos
Pensamento crítico / Pensamento
criativo
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Linguagem e textos
Pensamento crítico / Pensamento
criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Psicologia B
Ano de Escolaridade: 12º ano
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Completude
Organização

Rubrica FAIP-3
Portefólio / Dossiê/
Caderno de registo

Participação
/Debates

Comunicação (30%)

Grafismo
Empenhamento

oral

Testes

Projetos
interpessoais/trabalhos
de grupo

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Outras expressões:
música, fotografia,
teatro, dança, cinema,
literatura (poesia,
conto), blogues,
exposições, podcasts

Rubrica FAIP 4
Resolução de exercício/
questões

Pertinência
Auto-regulação
Argumentação
Cooperação
Completude
Compreensão textual
Rigor
Coerência

Testes

Rubrica FAIP 5

Referencial de Avaliação dos alunos

Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Sensibilidade estética e artística
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Pensamento crítico/pensamento
criativo
Relacionamento interpessoal
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Saber científico
Linguagens e textos

Interação

Relacionamento interpessoal
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Relacionamento interpessoal

Expressividade

Consciência e domínio do corpo

Compreensão textual

Informação e comunicação

Rigor

Saber científico, técnico e
tecnológico
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Colaboração
Criatividade
Fluência
Criatividade
Pertinência
Iniciativa

Auto-regulação

formativas
Adequação conceptual (Fichas
/Fichas
de
construção
e teórica
de saber /auto-testes)
(30%)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Persistência

Completude
Compreensão textual
Rigor
Coerência estrutural
Rigor
Identificação (de
problemas/teorias)

Informação e comunicação
Informação e comunicação
Saber científico
Informação e comunicação
Saber científico
Saber científico
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Problematização
e pensamento
crítico
(20%)

Análise, interpretação e
produção de texto
(projetos temáticos;
trabalhos
de
pesquisa/investigação)
Projetos interpessoais /
trabalhos de grupo

Análise de filmes/notícias

Projetos coletivos

Testes

Rubrica FAIP 1
Debate

Argumentação
(20%)

Trabalhos de
pesquisa/grupo

Testes

Referencial de Avaliação dos alunos

Raciocínio e resolução de
problemas
Pensamento crítico /pensamento
Relação
criativo
(problemas/teorias)
Raciocínio e resolução de
Fundamentar (posição)
problemas
Raciocínio e resolução de
Planificação
problemas
Linguagens e textos
Estrutura
Relacionamento interpessoal
Interação
Sensibilidade estética e artística
Originalidade
Informação e comunicação
Exposição
Raciocínio
Compreensão
Pensamento crítico
Relação
Sensibilidade estética
Criatividade
Relacionamento interpessoal
Cooperação
Autonomia
Participação
Bem-estar, saúde e ambiente
Desempenho
Informação e comunicação
Completude
Identificação
(de Saber científico
problemas/teorias)
Linguagens e textos
Coerência
Saber científico
Rigor
Pensamento crítico /pensamento
Relação
criativo
(problemas/teorias)
Raciocínio e resolução de
Fundamentar (posição)
problemas
Raciocínio e resolução de
Apropriação
problemas
Saber científico
Adequação
terminológica
Pensamento crítico /
Argumentação
Pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e
Respeito
autonomia
Informação e comunicação
Completude
Informação e comunicação
Estrutura
Linguagem e textos
Coerência
Pensamento crítico /
Argumentação
Pensamento criativo
Informação e comunicação
Completude
Informação e comunicação
Estrutura
Linguagem e textos
Coerência
Pensamento crítico /
Argumentação
Pensamento criativo
Interpretação
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Disciplina: Psicologia (Cursos Profissionais)
Ano de Escolaridade: 10º/11º/12º
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Rubrica FAIP 3
Portefólio / Dossiê/
Caderno de registo

Participação oral /Debates

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Completude
Organização
Grafismo
Empenhamento
Pertinência
Auto-regulação
Argumentação
Cooperação
Coerência

Projetos
interpessoais/trabalhos
de grupo

Interação
Expressividade

Consciência e domínio do corpo

Rubrica FAIP 4
Resolução de exercício/
questões

Compreensão textual

Informação/comunicação

Rigor

(Fichas formativas /Fichas
de construção de saber
/auto-testes)

Auto-regulação

Saber científico, técnico e
tecnológico
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Análise, interpretação e
produção de texto
(projetos temáticos;
trabalhos de
pesquisa/investigação)

Coerência estrutural
Rigor
Identificação
(de
problemas/teorias)
Interpretação

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Outras expressões:
música, fotografia,
teatro, dança, cinema,
literatura (poesia, conto),
blogues, exposições,
podcasts

Projetos interpessoais /
trabalhos de grupo

Colaboração
Criatividade
Fluência
Criatividade
Pertinência
Iniciativa

Persistência

Relação
(problemas/teorias)
Fundamentar
(posição)
Planificação
Estrutura
Interação

Referencial de Avaliação dos alunos

Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Sensibilidade estética e artística
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Informação e comunicação
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Pensamento crítico/pensamento
criativo
Relacionamento interpessoal
Linguagens e textos
Relacionamento interpessoal
Sensibilidade estética e artística
Informação/ comunicação
Sensibilidade estética e artística
Informação /comunicação
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Relacionamento interpessoal

Comunicação (25%)

B. Adequação
conceptual e teórica
(25%)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Informação e comunicação
Saber científico
Saber científico
Raciocínio e resolução de
problemas
Pensamento crítico
/pensamento criativo
Raciocínio e resolução de
problemas
Raciocínio e resolução de
problemas
Linguagens e textos
Relacionamento interpessoal
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Problematizaçã
o e pensamento
crítico
(25%)

Análise de filmes/notícias

Projetos coletivos

Rubrica FAIP 1
Debate

Adequação
terminológica
Argumentação

Argumentação
(25%)

Respeito

Trabalhos
pesquisa/grupo

Referencial de Avaliação dos alunos

Originalidade
Exposição
Compreensão
Relação
Criatividade
Cooperação
Participação
Desempenho
Apropriação

de

Completude
Estrutura
Coerência
Argumentação

Sensibilidade estética e artística
Informação e comunicação
Raciocínio
Pensamento crítico
Sensibilidade estética
Relacionamento interpessoal
Autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Raciocínio e resolução de
problemas
Saber científico
Pensamento crítico /
Pensamento criativo
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Informação e comunicação
Informação e comunicação
Linguagem e textos
Pensamento crítico /
Pensamento criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Curso Profissional Técnico de Serviços Jurídicos– Economia, DTO, DP, ICJ, OJPRN, TAARP
Ano de Escolaridade: 10º, 11º , 12º anos de escolaridade
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionário

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Questionamento
Rubrica CSH6
Resolução de problemas
/ questões
Rubrica CSH1
Relatório de trabalho de
Interpretação e pesquisa
compreensão
de conceitos
Rubrica CSH2
35 %
Exposição oral

Resolução de
Problemas
30 %

Comunicação
Científica e
Técnica
35 %

Referencial de Avaliação dos alunos

Rubrica CSH3
Debate

Rubrica CSH5
Potefólio / Dossiê
Caderno de Registos
Rubrica CSH4
Trabalho em
(processo)

Grupo

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção

Saber científico, técnico e tecnológico

Correção
Compreensão

Raciocínio e Resolução de Problemas

Eficiência
Rigor
Autonomia
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão

Saber científico, técnico e tecnológico
Desenvolvimento Pessoal e autonomia
Informação e Comunicação
Saber científico, Técnico e tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e criativo

Rigor
Relação de conceitos
Domínio das Fontes
Interação
Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação

Saber científico, técnico e tecnológico
Pensamento crítico e criativo
Relacionamento interpessoal
Raciocínio e Resolução de Problemas
Informação e Comunicação
Saber científico, Técnico e tecnológico
Pensamento Crítico e criativo
Informação e Comunicação
Linguagem e e Textos
Pensamento crítico e criativo
Desenvolvimento Pessoal e autonomia
Bem estar, saúde e ambiente
Relacionamento interpessoal
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rubrica CSH7
Trabalho
Individual
(em sala de aula)

Responsabilidade
Sociabilidade
Rigor

Relacionamento Interpessoal
Saber científico, técnico e tecnológico

Rubrica CSH8
Relatório
atividade

Rigor

Saber científico, técnico e tecnológico

Estrutura
Coesão

Informação e Comunicação
Linguagem e textos

Reflexão

Pensamento Crítico e Pensamento
criativo

de

Persistência
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Curso Profissional Técnico de Comércio – Economia, CPV, CV, OGE
Ano de Escolaridade: 10º, 11º , 12º anos de escolaridade
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE
RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionário
Questionamento
Rubrica CSH6
Resolução
de
problemas
/
questões

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Correção
Correção
Compreensão
Eficiência
Rigor
Autonomia

Rubrica CSH1
Relatório de trabalho
de pesquisa

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Interpretação e
compreensão
de conceitos Rubrica CSH2
Exposição oral
35 %

Rubrica CSH3
Debate

Pertinência
Reflexão
Rigor
Relação de conceitos
Domínio das Fontes
Interação
Problematização
Pertinência
Rigor

Resolução de
Problemas
30 %
Rubrica CSH5
Portefólio / Dossiê
Caderno
de
Registos
Comunicação
Científica e
Técnica
35 %

Estrutura
Rigor

Rubrica CSH4
Trabalho em Grupo
(processo)

Rubrica CSH7
Trabalho Individual
(em sala de aula)

Persuasão
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação
Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

Rubrica CSH8
Relatório
de
atividade

Rigor
Estrutura
Coesão
Reflexão

Referencial de Avaliação dos alunos

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO
Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e Resolução de
Problemas
Saber científico, técnico e
tecnológico
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
Informação e Comunicação
Saber científico, Técnico e
tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e criativo
Saber científico, técnico e
tecnológico
Pensamento crítico e criativo
Relacionamento interpessoal
Raciocínio e Resolução de
Problemas
Informação e Comunicação
Saber científico, Técnico e
tecnológico
Pensamento Crítico e criativo
Informação e Comunicação
Linguagem e e Textos
Pensamento crítico e criativo
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
Bem estar, saúde e ambiente
Relacionamento interpessoal
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
Relacionamento Interpessoal
Saber científico, técnico e
tecnológico
Saber científico, técnico e
tecnológico
Informação e Comunicação
Linguagem e textos
Pensamento Crítico e Pensamento
criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Curso Profissional Técnico de Turismo– Economia, TIAT, TCAT, OTET
Ano de Escolaridade: 10º, 11º , 12º anos de escolaridade
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE
RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionário
Questionamento
Rubrica CSH6
Resolução
de
problemas
/
questões

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Correção
Correção
Compreensão
Eficiência
Rigor

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Interpretação e
compreensão
de conceitos Rubrica CSH2
Exposição oral
35 %

Resolução de
Problemas
30 %

Rubrica CSH3
Debate

Comunicação
Científica e
Técnica
35 %

Referencial de Avaliação dos alunos

Rubrica CSH4
Trabalho em Grupo
(processo)

Raciocínio e Resolução de
Problemas

Pertinência
Reflexão
Rigor
Relação de conceitos

Saber científico, técnico e
tecnológico

Domínio das Fontes
Interação
Problematização

Pensamento crítico e criativo
Relacionamento interpessoal
Raciocínio e Resolução de
Problemas
Informação e Comunicação
Saber científico, Técnico e
tecnológico
Pensamento Crítico e criativo
Informação e Comunicação

Estrutura
Rigor

Pertinência
Rigor

Rubrica CSH5
Potefólio / Dossiê
Caderno
de
Registos

Saber científico, técnico e
tecnológico

Saber científico, técnico e
tecnológico
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
Informação e Comunicação
Saber científico, Técnico e
tecnológico
Informação e Comunicação
Pensamento crítico e criativo

Autonomia

Rubrica CSH1
Relatório de trabalho
de pesquisa

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Persuasão
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação

Rubrica CSH7
Trabalho Individual
(em sala de aula)

Responsabilidade

Rubrica CSH8
Relatório
de
atividade

Rigor

Persistência
Sociabilidade
Rigor

Linguagem e e Textos
Pensamento crítico e criativo
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
Bem estar, saúde e ambiente
Relacionamento interpessoal
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia

Estrutura

Relacionamento Interpessoal
Saber científico, técnico e
tecnológico
Saber científico, técnico e
tecnológico
Informação e Comunicação

Coesão

Linguagem e textos

Reflexão

Pensamento Crítico e Pensamento
criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Disciplina: Cidadania Desenvolvimento
Ano de Escolaridade: 5º /6º / 7º /8º /9º Anos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Trabalhos individuais/grupo
e /pares no contexto da
disciplina e/ou no DAC
Questionários /
Comentários de
documentos
iconográficos/escritos e não
escritos / material
audiovisual
Rubrica CSH4
Trabalho
em
Grupo
(processo)

Domínio Cognitivo
40%

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Exploração

Reflexão

Correção

A -Linguagens e textos

Responsabilidade
Negociação

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Autorregulação
Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

Rubrica CSH3
Debate

Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão

Domínio
Pessoal/Emocional
30%
Empenho e interesse na
realização das tarefas
Espírito de iniciativa/
criatividade
Autonomia na realização
das tarefas
Cumprimento de regras

Referencial de Avaliação dos alunos

Trabalhos individuais/grupo
e /pares no contexto da
disciplina e/ou no DAC
Questionários /
Comentários de
documentos
iconográficos/escritos e não
escritos / material
audiovisual
Rubrica CSH7
Trabalho Individual (em
sala de aula)

D - Pensamento
critico/pensamento criativo
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento
critico/pensamento criativo

Interpretação

Colaboração

Rubrica CSH7
Trabalho Individual (em
sala de aula)

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS DO
PASEO

Exploração

F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
E - Relacionamento
Interpessoal
D - Pensamento crítico
e criativo
F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia
F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia
E - Relacionamento
Interpessoal
I - Saber Científico, Técnico e
Tecnológico
C - Raciocínio e resolução de
problemas
B - Informação e
Comunicação
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
D - Pensamento crítico e
criativo
D - Pensamento
critico/pensamento criativo

Interpretação

C - Raciocínio e resolução de
problemas

Reflexão

D - Pensamento
critico/pensamento criativo

Correção

A -Linguagens e textos

Responsabilidade
Persistência

F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia
F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia
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Domínio Social
30%
Cooperação
Respeito pelas opiniões
dos outros
Participação nos projetos
da turma e da escola

Trabalhos individuais/grupo
e /pares no contexto da
disciplina e/ou no DAC
Questionários /
Comentários de
documentos
iconográficos/escritos e não
escritos / material
audiovisual

Sociabilidade

E - Relacionamento
Interpessoal

Rigor

I - Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Exploração

D - Pensamento
critico/pensamento criativo
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento
critico/pensamento criativo
A -Linguagens e textos

Interpretação
Reflexão
Correção

Negociação

Referencial de Avaliação dos alunos

G-Bem-estar, saúde e
ambiente
E-Relacionamento
interpessoal
F-Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E-Relacionamento
interpessoal

Rubrica CSH9
Atividades práticas de
cidadania /
solidariedade social

Colaboração

Rubrica CSH7
Trabalho Individual (em
sala de aula)

Responsabilidade

F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia

Persistência

F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia

Sociabilidade

E - Relacionamento
Interpessoal

Rigor

I - Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Responsabilidade
Sociabilidade
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplina: Educação Física
Ano de Escolaridade: 5º ao 12º ano

APTIDÃO FÍSICA
(30 %)

ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS - (60%)

DOMÍNIOS

CONHECIMENTOS (10%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Análise
Rigor
Desempenho
Estrutura
Cooperação
Análise

I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
A- Linguagens e textos
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Adequação

C- Raciocínio e resolução de problemas

Criatividade

H- Sensibilidade estética e artística

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Rubrica EF 4:
Atividade de
exploração da
natureza

Estrutura

A- Linguagens e textos

Segurança

G- Bem-estar, saúde e ambiente

Cooperação
Desempenho

E- Relacionamento Interpessoal

Rubrica EF 5:
Bateria FitEscola
(5 testes de Aptidão
Física)

Persistência
Responsabilidade

F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia
F- Desenvolvimento Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho
Cooperação

J- Consciência e domínio do corpo
E- Relacionamento Interpessoal

Rubrica EF 1:
Exercício critério

Análise

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Responsabilidade
Pertinência
Cooperação

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
B- Informação e comunicação

Reflexão
Relação de conceitos
Rigor

D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Domínio das fontes

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Estrutura
Compreensão

A- Linguagens e textos
C- Raciocínio e resolução de problemas

Eficiência

C- Raciocínio e resolução de problemas

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Autonomia

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Rubrica EF 1:
Exercício critério

Rubrica EF 2:
Situação de jogo

Rubrica EF 3:
Esquema/Sequência
Coreografia

Rubrica EF 6:
Trabalho grupo ou
individual (processo)
Rubrica EF 7:
Trabalho grupo ou
individual
(estruturação)
Rubrica EF 8:
Resolução de
problemas/questões/
testes

J- Consciência e domínio do corpo

E- Relacionamento Interpessoal

P á g i n a | 86

PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplina: Educação Física – Jogos Desportivos Coletivos, Ginástica, Dança,
Atletismo/Raquetas/Patinagem, Atividades de Exploração de Natureza
Ano de Escolaridade: Secundário – Curso Profissional

ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS (90%)

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Rubrica EF 1:
Exercício critério

Rubrica EF 2:
Situação de jogo

Rubrica EF 3:
Esquema/Sequência
Coreografia
Rubrica EF 4:
Atividade de
exploração da
natureza
Rubrica EF 6:
Trabalho grupo ou
individual (processo)

CONHECIMENTOS (10%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

Rubrica EF 7:
Trabalho grupo ou
individual
(estruturação)
Rubrica EF 8:
Resolução de
problemas/questões/
testes

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Análise

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Estrutura

A- Linguagens e textos

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Análise

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Adequação

C- Raciocínio e resolução de problemas

Criatividade

H- Sensibilidade estética e artística

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Estrutura

A- Linguagens e textos

Segurança

G- Bem-estar, saúde e ambiente

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Pertinência

B- Informação e comunicação

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Relação de conceitos

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Domínio das fontes

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Estrutura

A- Linguagens e textos

Compreensão

C- Raciocínio e resolução de problemas

Eficiência

C- Raciocínio e resolução de problemas

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Autonomia

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplinas: Educação Física – Atividades Físicas/Contextos e Saúde
Disciplinas do Curso Profissional de Desporto: Estudo do Movimento; Fundamentos do Desporto;
Atividades de Animação e Lazer (módulos teóricos)
Ano de Escolaridade: Secundário – Curso Profissional
DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Rubrica EF 6:
Trabalho grupo ou
individual (processo)

CONHECIMENTOS (100%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

Rubrica EF 7:
Trabalho grupo ou
individual
(estruturação)
Rubrica EF 8:
Resolução de
problemas/questões/
testes

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Pertinência

B- Informação e comunicação

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

Relação de conceitos

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Domínio das fontes

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Estrutura

A- Linguagens e textos

Compreensão

C- Raciocínio e resolução de problemas

Eficiência

C- Raciocínio e resolução de problemas

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Autonomia

F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplinas: Desportos Individuais e Coletivos; Atividades de Ginásio
Ano de Escolaridade: Secundário – Curso Profissional de Desporto

ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS (70%)

DOMÍNIOS

CONHECIMENTOS (30%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Análise
Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Estrutura
Cooperação
Análise

A- Linguagens e textos
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Adequação

C- Raciocínio e resolução de problemas

Criatividade

H- Sensibilidade estética e artística

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Rubrica EF 4:
Atividade de
exploração da
natureza

Estrutura

A- Linguagens e textos

Segurança

G- Bem-estar, saúde e ambiente

Cooperação
Desempenho

E- Relacionamento Interpessoal

Rubrica EF 6:
Trabalho grupo ou
individual
(processo)

Responsabilidade

Rubrica EF 1:
Exercício critério

Rubrica EF 2:
Situação de jogo
Rubrica EF 3:
Esquema/Sequência
Coreografia

Rubrica EF 7:
Trabalho grupo ou
individual
(estruturação)
Rubrica EF 8:
Resolução de
problemas/questões/
testes

Pertinência
Cooperação

J- Consciência e domínio do corpo
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
B- Informação e comunicação
E- Relacionamento Interpessoal

Reflexão
Relação de conceitos
Rigor

D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Domínio das fontes

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Estrutura

A- Linguagens e textos

Compreensão

C- Raciocínio e resolução de problemas

Eficiência

C- Raciocínio e resolução de problemas

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Autonomia
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplina: Educação Física – Aptidão Física
Ano de Escolaridade: Secundário – Curso Profissional
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

APTIDÃO FÍSICA (90%)

Rubrica EF 5:
Bateria FitEscola
(5 testes de
Aptidão Física)

Responsabilidade
Rigor
Desempenho
Cooperação

Rubrica EF 1:
Exercício critério

Análise
Rigor
Desempenho

Rubrica EF 6:
Trabalho grupo ou
individual
(processo)

CONHECIMENTOS (10%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Persistência

Responsabilidade
Pertinência
Cooperação
Reflexão

Rubrica EF 8:
Resolução de
problemas/questões/
testes

F- Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento Pessoal e
autonomia
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
B- Informação e comunicação
E- Relacionamento Interpessoal

Estrutura

D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
A- Linguagens e textos

Compreensão

C- Raciocínio e resolução de problemas

Eficiência

C- Raciocínio e resolução de problemas
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Relação de conceitos

Rubrica EF 7:
Trabalho grupo ou
individual
(estruturação)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PASEO

Rigor
Domínio das fontes

Rigor
Autonomia

P á g i n a | 90

PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplina: Atividades de Animação e Lazer – Módulos teórico-práticos
Ano de Escolaridade: Secundário – Curso Profissional de Desporto

ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS (50%)

DOMÍNIOS

CONHECIMENTOS (50%)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Cooperação

E- Relacionamento Interpessoal

Análise
Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Estrutura
Cooperação
Análise

A- Linguagens e textos
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Adequação

C- Raciocínio e resolução de problemas

Criatividade

H- Sensibilidade estética e artística

Desempenho

J- Consciência e domínio do corpo

Rubrica EF 4:
Atividade de
exploração da
natureza

Estrutura

A- Linguagens e textos

Segurança

G- Bem-estar, saúde e ambiente

Cooperação
Desempenho

E- Relacionamento Interpessoal

Rubrica EF 6:
Trabalho grupo ou
individual
(processo)

Responsabilidade

Rubrica EF 1:
Exercício critério

Rubrica EF 2:
Situação de jogo
Rubrica EF 3:
Esquema/Sequência
Coreografia

Rubrica EF 7:
Trabalho grupo ou
individual
(estruturação)
Rubrica EF 8:
Resolução de
problemas/questões/
testes

Pertinência
Cooperação

J- Consciência e domínio do corpo
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
B- Informação e comunicação
E- Relacionamento Interpessoal

Reflexão
Relação de conceitos
Rigor

D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Domínio das fontes

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Estrutura

A- Linguagens e textos

Compreensão

C- Raciocínio e resolução de problemas

Eficiência

C- Raciocínio e resolução de problemas

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Autonomia
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplina: Educação Musical
Ano de Escolaridade: 2º e 3º ciclos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Rubrica EM 1
Prática vocal e /ou
instrumental

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Interpretação e
Comunicação
Avaliação
(60%)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Rigor rítmico

F- Desenvolvimento pessoal e

Rigor
melódico/afinação

autonomia

Respiração

H- Sensibilidade estética e artística
I- Saber científico, técnico e

Performance musical

tecnológico

Audição

J-Consciência e domínio do corpo
F- Desenvolvimento pessoal e

Pulsação

Rubrica EM 2
Leitura rítmica e/ou
Rítmico-melódica

autonomia
H- Sensibilidade estética e artística

Rigor rítmico

I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Rigor melódico
Voz

Experimentação e
Criação
(10%)

Rubrica EM 3
Prática vocal /
instrumental

J-Consciência e domínio do corpo
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Instrumento

H- Sensibilidade estética e artística
I- Saber científico, técnico e

Performance musical

tecnológico
A – Linguagens e textos
B –Informação e comunicação

Compreensão

Apropriação e
Reflexão
(30%)

Teste/trabalho escrito/
DAC

E – Relacionamento interpessoal
F- Desenvolvimento pessoal e

Correção

autonomia
H- Sensibilidade estética e artística
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Disciplina: Educação Especial
Ano de Escolaridade: todos
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Questionamento / Dialogo Jogos
Rubrica 1
observação
COMPETÊNCIAS
SOCIAIS

Rubrica 3
Aplicação / resolução de
problemas
Rubrica 1
Observação

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

A – Linguagens e textos
B – Informação e comunicação
cooperação

C – Raciocínio e resolução de

solidariedade

problemas

autonomia

D – Pensamento crítico e pensamento

respeito pelo outro
responsabilidade
persistência
iniciativa

criativo
E – Relacionamento interpessoal
F – Desenvolvimento pessoal e

Aplicação
respeito pelo outro

autonomia

cooperação

H – Sensibilidade estética e artística

solidariedade

I – Saber científico, técnico e

autonomia

AUTONOMIA

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO
PASEO

Rúbrica 2
Trabalho de pesquisa/
registos

responsabilidade

Rúbrica 3
Aplicação / resolução de
problemas

responsabilidade

persistência
organização
rigor
persistência
iniciativa
Aplicação

G – Bem-estar, saúde e ambiente

tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS

Departamento de Expressões
Área Disciplinar: ARTES VISUAIS
Disciplina: Educação Visual | C.E.A.:OFA – 2º/3º Ciclo
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Rubrica E.V.1:
Trabalho de Pesquisa

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Completude

C-Raciocínio e resolução de problemas

Rigor

I-Saber científico, técnico e tecnológico

Organização

B- Informação e Comunicação

Completude

D-Pensamentocrítico e pensamento
criativo
C-Raciocínio e resolução de problemas

Organização

B-Informação e Comunicação

Rigor
Criatividade

I-Saber científico, técnico e tecnológico
H- Sensibilidade estética e artística
F- Desenvolvimento pessoal e

Reflexão

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

APROPRIAÇÃO E

Rubrica E.V.2:
Trabalho de Projeto

REFLEXÃO

Responsabilidade

30%

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

autonomia

INTERPRETAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Rubrica E.V.3:
Trabalho de Grupo

E- Relacionamento interpessoal

Resiliência

D-Pensamento crítico e pensamento
criativo

30%

EXPERIMENTAÇÃO
E CRIAÇÃO

Cooperação

Rubrica E.V.4:
Portefólio/Diário Gráfico

40%
Rubrica E.V.5:
Trabalho Individual

Negociação

E- Relacionamento interpessoal

Completude

C-Raciocínio e resolução de problemas

Organização

B-Informação e Comunicação

Rigor

I-Saber científico, técnico e tecnológico

Criatividade

H- Sensibilidade estética e artistica

Responsabilidade

Sociabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento interpessoal

Rigor

I-Saber científico, técnico e tecnológico

Persistência

P á g i n a | 94

PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Expressões
Área Disciplinar: ARTES VISUAIS
Disciplina: Educação Tecnológica – 2º Ciclo
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Rubrica E.T.1
Trabalho de Pesquisa

PROCESSOS
TECNOLÓGICOS
35%
RECURSOS E
UTILIZAÇÕES
TECNOLÓGICAS
35%

Rubrica E.T.2
Trabalho de Projeto

Rubrica E.T.3
Trabalho de Grupo

TECNOLOGIA E
SOCIEDADE
30%

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Completude
Rigor

C-Raciocínio e resolução de problemas
I-Saber científico, técnico e tecnológico

Organização

B- Informação e Comunicação

Reflexão
Completude

D-Pensamento crítico e pensamento
criativo
C-Raciocínio e resolução de problemas

Organização

B-Informação e Comunicação

Rigor
Criatividade

I-Saber científico, técnico e tecnológico
H- Sensibilidade estética e artística
F- Desenvolvimento pessoal e

Responsabilidade

autonomia
Cooperação

E- Relacionamento interpessoal

Resiliência

D-Pensamento crítico e pensamento
criativo

Rubrica E.T.4
Trabalho Individual

Negociação

E- Relacionamento interpessoal

Completude

C-Raciocínio e resolução de problemas

Organização

B-Informação e Comunicação

Rigor

I-Saber científico, técnico e tecnológico

Criatividade

H- Sensibilidade estética e artística
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIOS
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Ciências Naturais
Ano de Escolaridade: 2º e 3º.CEB
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionário
Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

INTERPRETAÇÃO/
COMPREENSÃO/
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
(60%)

Rubrica MC 3:
Relatório de Trabalho de
Pesquisa
Rubrica MC 12:
Trabalho Individual (em
sala de aula)
Rubrica MC 7:
Trabalho em Grupo
(processo)
Rubrica MC 9:
Portefólio/dossiê/
caderno de registos

COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA/
COMUNICAÇÃO NA
SALA DE AULA (20%)

Rubrica MC 4:
Exposição oral

Rubrica MC 18:
Apresentação
escrita/multimédia (em
Ciência)
EXPERIMENTAÇÃO
(20%)

Rubrica MC 1:
Trabalho experimental
Rubrica MC 2:
Relatório de atividade
experimental
Rubrica MC 8:
Atividade de exploração
da natureza

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção
Compreensão

I- Saber científico, técnico e tecnológico
A- Linguagem e textos

Compreensão

C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Eficiência
Rigor
Autonomia
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão

C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
D- Pensamento crítico e criativo

Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
E- Relacionamento Interpessoal
D- Pensamento crítico e criativo

Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Rigor
Relação de Conceitos
Domínio das Fontes
Interação
Rigor
Relação de Conceitos
Eficácia

B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Criatividade
Segurança
Adequação
Destreza
Análise
Estrutura
Pertinência
Rigor
Reflexão
Estrutura

D- Pensamento crítico e criativo
Bem-estar, saúde e ambiente
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Consciência e domínio do corpo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
B- Informação e comunicação
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Biologia e Geologia – CCH
Ano de Escolaridade: 10º e 11º
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionário

INTERPRETAÇÃO/
COMPREENSÃO/
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
(60%)

Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões
Rubrica MC 3:
Relatório de Trabalho
de Pesquisa
Rubrica MC 5:
Produção Escrita

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Rubrica MC 9:
Portefólio/dossiê/
caderno de registos

Rubrica MC 4:
Exposição oral

COMUNICAÇÃO
Rubrica MC 5:
CIENTÍFICA/
COMUNICAÇÃO NA Produção Escrita
SALA DE AULA (10%)
Rubrica MC 12:
Trabalho Individual
(em sala de aula)
Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões

EXPERIMENTAÇÃO
(30%)

Rubrica MC 1:
Trabalho experimental
Rubrica MC 2:
Rel.de atividade
experimental
Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Correção
Compreensão

I- Saber científico, técnico e tecnológico
C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Eficiência
Rigor
Autonomia
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão
Desenv. temático
Estrutura
Coesão
Correção linguística
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Rigor
Relação de Conceitos
Domínio das Fontes
Interação
Desenv. temático
Estrutura
Coesão
Correção linguística
Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor
Compreensão
Eficiência
Rigor
Autonomia
Segurança
Adequação
Destreza
Análise
Estrutura
Pertinência
Rigor
Reflexão
Compreensão
Eficiência
Rigor
Autonomia

C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
A- Linguagem e textos
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
A- Linguagem e textos
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Consciência e domínio do corpo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de
Disciplina: Biologia
Ano de Escolaridade: 12º
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Correção

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões

Compreensão

C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Eficiência
Rigor
Autonomia
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão

C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
D- Pensamento crítico e criativo

Desenv. temático
Estrutura
Coesão
Correção linguística
Completude

I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
A- Linguagem e textos
B- Informação e comunicação

Estrutura
Correção linguística
Reflexão

B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
D- Pensamento crítico e criativo

Rigor
Relação de Conceitos
Domínio das Fontes
Interação
Desenv. temático
Estrutura
Coesão
Correção linguística
Responsabilidade

I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
A- Linguagem e textos
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Consciência e domínio do corpo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo

Rubrica MC 5:
Produção Escrita

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Questionário

INTERPRETAÇÃO/
COMPREENSÃO/
RESOLUÇÃO DE Rubrica MC 3:
Relatório de Trabalho de
PROBLEMAS
Pesquisa
(60%)

Rubrica MC 9:
Portefólio/dossiê/
caderno de registos
Rubrica MC 4:
Exposição oral

COMUNICAÇÃO Rubrica MC 5:
Produção Escrita
CIENTÍFICA/
COMUNICAÇÃO
NA SALA DE AULA
Rubrica MC 12:
(10%)
Trabalho Individual (em
sala de aula)

Rubrica MC 11:
Resolução de problemas
/ questões
Rubrica MC 1:
Trabalho experimental
EXPERIMENTAÇÃO
(30%)

CRITÉRIOS GERAIS
DE AVALIAÇÃO

Rubrica MC 2:
Relatório de atividade
experimental

Persistência
Sociabilidade
Rigor
Compreensão
Eficiência
Rigor
Autonomia
Segurança
Adequação
Destreza
Análise
Estrutura
Pertinência
Rigor
Reflexão
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Compreensão

Rubrica MC 11:
Eficiência
Resolução de problemas /
Rigor
questões
Autonomia

Rubrica MC 5:
Produção Escrita
Questionário

Desenv. temático
Estrutura
Coesão
Correção linguística
Correção

C- Raciocínio e Resolução de Problemas
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
A- Linguagem e textos
I- Saber científico, técnico e tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Física e Química
Ano de Escolaridade: 3º ciclo
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

Correção

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Questionário

Correção

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão

B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
D- Pensamento crítico e criativo

Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Rigor
Relação de Conceitos
Domínio das Fontes
Interação

B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
E- Relacionamento Interpessoal
C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Rubrica MC 9:
Portefólio/dossiê/
caderno de registos

Rubrica MC 4:
Exposição oral
Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
(30%)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Questionamento
INTERPRETAÇÃO/
COMPREENSÃO Rubrica MC 3:
(30%)
Relatório de Trabalho
de Pesquisa

COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA
(20%)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Rubrica MC 6:
Debate
Rubrica MC 7:
Trabalho em Grupo
(processo)
Questionário

Rubrica MC 1:
EXPERIMENTAÇÃ Trabalho experimental

O (20%)
Rubrica MC 2:
Rel.de atividade
experimental

Compreensão
Eficiência
Rigor
Autonomia
Problematização
Pertinência
Rigor
Persuasão
Responsabilidade
Negociação
Colaboração
Autorregulação
Compreensão
Segurança
Adequação
Destreza
Análise
Estrutura
Pertinência
Rigor
Reflexão

C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
Pensamento crítico e pensamento criativo
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
E- Relacionamento Interpessoal
Pensamento crítico e pensamento criativo
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
G-Bem-estar, saúde e ambiente
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Consciência e domínio do corpo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Física e Química A e Física e Química (profissional)
Ano de Escolaridade: 10º e 11º
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO

Questionamento

Correção

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Questionário

Correção

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Compreensão

C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Eficiência
Rigor
Autonomia
Estrutura
Rigor
Pertinência
Reflexão

C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
D- Pensamento crítico e criativo

Desenv. temático
Estrutura
Coesão
Correção linguística
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Rigor
Relação de Conceitos
Domínio das Fontes
Interação
Desenv. temático
Estrutura
Coesão
Correção linguística
Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor
Compreensão
Eficiência
Rigor
Autonomia
Segurança
Adequação
Destreza
Análise
Estrutura
Pertinência
Rigor
Reflexão

I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
A- Linguagem e textos
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
D- Pensamento crítico e criativo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
A- Linguagem e textos
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e tecnológico
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
G-Bem-estar, saúde e ambiente
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Consciência e domínio do corpo
I- Saber científico, técnico e tecnológico
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
I- Saber científico, técnico e tecnológico
D- Pensamento crítico e criativo

Rubrica MC 11:
Resolução de
INTERPRETAÇÃO/ Problemas/Questões
COMPREENSÃO/
RESOLUÇÃO DE
Rubrica MC 3:
PROBLEMAS
Relatório de Trabalho de
(60%)
Pesquisa
Rubrica MC 5:
Produção Escrita

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Rubrica MC 9:
Portefólio/dossiê/
caderno de registos

Rubrica MC 4:
Exposição oral
COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA/
Rubrica MC 5:
COMUNICAÇÃO
Produção Escrita
NA SALA DE AULA
(10%)
Rubrica MC 12:
Trabalho Individual (em
sala de aula)
Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões
EXPERIMENTAÇÃO
(30%)
Rubrica MC 1:
Trabalho experimental
Rubrica MC 2:
Rel.de atividade
experimental
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Matemática
Ano de Escolaridade: 2º e 3º ciclo
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Rubrica MC 9:
Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA
(10%)

Rubrica MC 12:
Trabalho Individual (em
sala de aula)

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Questionário
CONHECIMENTO
DE
FACTOS, DE
CONCEITOS E
PROCEDIMENTOS
(50%)

COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA
(10%)

Rubrica MC 14:
Resolução de
exercícios/Questões

Rubrica MC 13:
Comunicação matemática
(oral ou escrita)

Rubrica MC 9:
Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos

RACIOCÍNIO E
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
(30%)

Rubrica MC 11:
Resolução de
Problemas/Questões
Rubrica MC 12:
Trabalho Individual (em
sala de aula)
Questionário

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Responsabilidade
Persistência
Sociabilidade
Rigor

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO
B- Informação e comunicação

B- Informação e comunicação
A- Linguagem e textos
D- Pensamento crítico e criativo
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
E- Relacionamento Interpessoal
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
Correção
tecnológico
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Compreensão
I- Saber científico, técnico e
Conhecimento
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
Rigor
tecnológico
Pensamento crítico e pensamento
Reflexão
criativo
Rigor
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Relação de conceitos I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Reflexão
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Eficácia
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Completude
B- Informação e comunicação
Estrutura
B- Informação e comunicação
Correção linguística A- Linguagem e textos
Reflexão
D- Pensamento crítico e criativo
Compreensão
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Eficiência
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
Rigor
I- Saber científico, técnico e tecnológico
Autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Responsabilidade
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Persistência
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia
Sociabilidade
E- Relacionamento Interpessoal
Rigor
I- Saber científico, técnico e tecnológico
Correção
I- Saber científico, técnico e tecnológico

P á g i n a | 103

PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Matemática A, B e MACS- Secundário
Ano de Escolaridade: 10º , 11º e 12º
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionário

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Correção

Compreensão
CONHECIMENTO DE
Conhecimento
FACTOS, DE
Rubrica MC 14:
CONCEITOS E
Resolução de exercícios/
Rigor
PROCEDIMENTOS
Questões
(40%)
Reflexão
Compreensão
Eficiência
Resolução de problemas Rigor

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Rubrica MC 15:
C- RACIOCÍNIO E
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
(40%)

matemáticos/
Questões
Questionário

COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA (10%)

Rubrica MC 13:
Comunicação
matemática (oral
ou escrita)
Questionário

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA
(10%)

Rubrica MC 12:
Trabalho Individual
(em sala de aula)

Reflexão

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO
I- Saber científico, técnico e tecnológico
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Pensamento crítico e pensamento
criativo
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Pensamento crítico e pensamento
criativo

Correção

I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Rigor
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Relação de conceitos I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Reflexão
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Eficácia
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Correção
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
Responsabilidade
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Persistência
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Sociabilidade
E- Relacionamento Interpessoal
Rigor

I- Saber científico, técnico e
tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Matemática – Ensino Profissional
Ano de Escolaridade: 10º , 11º e 12º
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

CONHECIMENTO
DE FACTOS, DE
CONCEITOS E
PROCEDIMENTOS
(40%)

PROCESSOS DE
RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionário

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA (10%)

Questões

Resolução de problemas

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PASEO
I- Saber científico, técnico e tecnológico
C- Raciocínio e Resolução de Problemas
I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Reflexão
Compreensão

Pensamento crítico e pensamento criativo
C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Eficiência

C- Raciocínio e Resolução de Problemas

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

matemáticos/Questões

Reflexão

Pensamento crítico e pensamento criativo

Questionário

Correção

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rubrica MC 13:
Comunicação

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

matemática (oral

Reflexão

Pensamento crítico e pensamento criativo

Eficácia

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Completude

B- Informação e comunicação

Estrutura

B- Informação e comunicação

Correção linguística

A- Linguagem e textos

Reflexão

D- Pensamento crítico e criativo

ou escrita)
Rubrica MC 9:
Portefólio/Dossiê/
Caderno de registos

Relação de conceitos I- Saber científico, técnico e tecnológico

Rubrica MC 10:

Relação de Conceitos I- Saber científico, técnico e tecnológico

Trabalho de pesquisa /

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Estruturação de

Domínio de Fontes

Pensamento crítico e pensamento criativo

Reflexão

Pensamento crítico e pensamento criativo

Correção

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Responsabilidade

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Persistência

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia

Sociabilidade

E- Relacionamento Interpessoal

Rigor

I- Saber científico, técnico e tecnológico

Negociação

Bem-estar, saúde e ambiente

Colaboração

E- Relacionamento Interpessoal

Projeto
Questionário

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA
(10%)

Correção

Compreensão
Rubrica MC 14:
Resolução de exercícios/ Conhecimento

Rubrica MC 15:

RACIOCÍNIO E
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
(40%)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Rubrica MC 12:
Trabalho Individual
(em sala de aula)
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Tecnologias da B- Informação e comunicação
Ano de Escolaridade: 2º. e 3º. CEB
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionamento

SEGURANÇA,
RESPONSABILIDADE
E RESPEITO EM
AMBIENTES
DIGITAIS
(10%)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Correção
Empenho

Rubrica MC 16:
Observação
direta do trabalho em sala
de aula

Segurança
Responsabilidade
Cooperação

Questionamento

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

COLABORAR E
COMUNICAR
(10%)

Rubrica MC 9:
Portefólio / Dossiê/
Caderno de registo
Questionamento

Correção
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Correção
Relação de conceitos

INVESTIGAR E
PESQUISAR
(20%)

Rubrica MC 10:
Trabalho de
pesquisa/estruturação do
projeto

Rigor
Domínio das fontes
Reflexão

Questionamento

Correção
Apropriação
Relevância

Rubrica MC 17:
Trabalho de Projeto
CRIAR E INOVAR
(60%)

Resiliência
Criatividade
Responsabilidade

Rubrica MC 12:
Trabalho Individual (em
sala de aula)

Persistência
Sociabilidade
Rigor

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
G-Bem-estar, saúde e
ambiente
G-Bem-estar, saúde e
ambiente
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento
Interpessoal
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
A-Linguagens e textos
D- Pensamento crítico e
criativo
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I-Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
B- Informação e comunicação
C- Raciocínio e Resolução de
Problemas
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E-Relacionamento
Interpessoal
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
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PONDERAÇÃO POR DOMÍNIO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Disciplina: Tecnologias da B- Informação e comunicação
Ano de Escolaridade: 10° Profissional
CRITÉRIOS
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

PROCESSOS DE RECOLHA
DE INFORMAÇÃO
Questionamento

SEGURANÇA,
RESPONSABILIDADE
E RESPEITO EM
AMBIENTES
DIGITAIS
(10%)

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Correção
Empenho

Rubrica MC 16:
Observação
direta do trabalho em
sala de aula

Segurança
Responsabilidade
Cooperação

Questionamento

Conhecimento
Resolução de Problemas
Comunicação
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

COLABORAR E
COMUNICAR
(10%)

Rubrica MC 9:
Portefólio / Dossiê/
Caderno de registo
Questionamento

Correção
Completude
Estrutura
Correção linguística
Reflexão
Correção
Relação de conceitos

INVESTIGAR E
PESQUISAR
(10%)

Rubrica MC 10:
Trabalho de
pesquisa/estruturação do
projeto

Rigor
Domínio das fontes
Reflexão

Questionamento

Correção
Apropriação
Relevância

Rubrica MC 17:
Trabalho de Projeto
CRIAR E INOVAR
(70%)

Resiliência
Criatividade
Responsabilidade

Rubrica MC 12:
Trabalho Individual (em
sala de aula)

Persistência
Sociabilidade
Rigor

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
DO PASEO
I-Saber científico, técnico e
tecnológico
G-Bem-estar, saúde e
ambiente
G-Bem-estar, saúde e
ambiente
F-Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento
Interpessoal
I-Saber científico, técnico e
tecnológico
B- Informação e comunicação
B- Informação e comunicação
A-Linguagens e textos
D- Pensamento crítico e
criativo
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
I- Saber científico, técnico e
tecnológico
B- Informação e comunicação
C- Raciocínio e Resolução de
Problemas
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
E- Relacionamento
Interpessoal
I-Saber científico, técnico e
tecnológico
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RUBRICAS
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RUBRICAS
DEPARTAMENTO DO 1º CICLO
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Rubrica – G.CD – Portfólio/Dossiê/Caderno de registo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS

Funcionalidade

5
- Apresenta registos de todos os dados/ passos
necessários à realização das tarefas.

3
- Apresenta registo de grande parte dos dados /
passos necessários à realização das tarefas.

1
- Apresenta registos incompletos que não
asseguram a realização das tarefas.

- Todas as reflexões evidenciam capacidade
crítica e apresentam sugestões para melhoria
do desempenho. Reformula erros.

- Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão crítica sobre o
processo de trabalho.

- Não consegue reformular os erros nem
refletir sobre o processo de trabalho.

- Mantém o dossier/caderno de registo sempre
atualizado.

- Mantém o dossier/caderno de registo
habitualmente atualizado.

- Não mantém o dossier/caderno de registo
atualizado.

- Respeita as convenções ao nível do discurso e
apresenta as atividades com correção.

- Apresenta falhas, que não impedem a
comunicação.

- Os erros existentes deturpam a comunicação.

C - Raciocínio e
resolução de
problemas
Reflexão
D - Pensamento
crítico/ Pensamento
criativo
Organização
F- Desenvolvimento
Pessoal e autonomia
Rigor

I- Saber científico,
técnico e tecnológico
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Rubrica – G.TI.OD - Trabalho individual (Observação direta do trabalho em sala de aula)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS
5
Correção e
estruturação
A - Linguagens e
textos

Cooperação
E – Relacionamento
interpessoal
Empenhamento e
Responsabilidade
F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia
Desempenho
G - Bem-estar, saúde,
ambiente
Segurança
I - Saber científico,
técnico e tecnológico
Desempenho e
manuseamento
J - Consciência e
domínio do corpo

3

1

- Apresenta uma sequência lógica do trabalho,
cumprindo todas as etapas.
- Compreende e aceita os procedimentos, expondo
oportunamente as suas dúvidas.
- Respeita as convenções ao nível do discurso e
normas usuais.

- Apresenta uma sequência lógica, mas não elenca todas
as etapas da tarefa desenvolvida.
- Compreende os procedimentos, embora levante dúvidas
não pertinentes no que diz respeito à aplicação da bateria
de testes.
- Apresenta falhas pontuais, que não impedem a
comunicação.

- Não apresenta uma sequência lógica e não elenca as
etapas da tarefa.
- Não compreende os procedimentos das tarefas,
demorando na sua execução e pedindo
esclarecimentos fora de tempo.
- Apresenta falhas sistemáticas de correção do
discurso.

- Ajuda os colegas de forma adequada na realização
das respetivas tarefas quando necessário
- Coopera sempre com interesse, empenho e
iniciativa, de forma organizada.
- Respeita sempre os outros e as regras estabelecidas.

- Ajuda os colegas sem, no entanto, se preocupar com a
correção da ajuda.
- Coopera, com algum interesse, empenho e iniciativa,
normalmente, de forma organizada.
- Respeita, com frequência, os outros e as regras
estabelecidas.

- Não ajuda os colegas na realização das tarefas,
quando solicitado.
- Não (ou raramente) coopera com interesse, não
demonstra empenho, nem iniciativa nem é
organizado(a).
- Não (ou raramente) respeita os outros, nem as regras
estabelecidas.

- Trabalha consistentemente para os objetivos das
tarefas.
- Aceita e cumpre as orientações solicitadas.
- Lidera pelo exemplo.
- Faz-se acompanhar do material necessário.

- Trabalha de forma intermitente ou ocasional.
- Ocasionalmente é fator de distração para os restantes
elementos da turma.
- Perturba, pontualmente, a estabilidade da turma.
- Faz-se acompanhar do material necessário.

- Recusa-se a realizar as tarefas propostas.
- É fator de distração para os restantes elementos da
turma.
- Perturba a estabilidade da turma.
- Não se faz acompanhar do material necessário.

- Pesquisa, interpreta e seleciona, com muita
facilidade, a informação.
- Transforma e transmite, com muita facilidade, a
informação através de técnicas de comunicação.

- Pesquisa, interpreta e seleciona, com alguma facilidade,
a informação.
- Transforma e transmite, com alguma facilidade, a
informação através de técnicas de comunicação.

- Não (ou raramente) pesquisa, interpreta e seleciona
a informação.
- Não (ou raramente) transforma nem transmite a
informação através de técnicas de comunicação.

- Manuseia materiais e objetos, em segurança,
explorando relações lógicas de forma e de função.
Identifica, seleciona e organiza/arruma eficazmente
os materiais necessários à atividade.

- Manuseia materiais e objetos em segurança, mas não
explora relações lógicas de funções. Identifica materiais,
mas não os seleciona, nem o organiza eficazmente.

- Não cumpre regras de segurança.
- Não identifica os materiais necessários. - Não
manuseia materiais e objetos, em segurança, nem
explora relações lógicas de forma e de função.

- Desempenha e manipula, com muita facilidade,
os conhecimentos assimilados e mobiliza-os
eficazmente.

- Desempenha e manipula, com alguma facilidade,
os conhecimentos assimilados e mobiliza-os
pontualmente.

- Desempenha e manipula, com dificuldade, os
conhecimentos assimilados e só os mobiliza com
orientação.
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Rubrica G.R.M – Observação direta do trabalho em sala de aula
CRITÉRIOS
Correção e
estruturação
A - Linguagens e
textos

Cooperação

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3

1

- Apresenta uma sequência lógica do trabalho,
cumprindo todas as etapas.
- Compreende e aceita os procedimentos, expondo
oportunamente as suas dúvidas.
- Respeita as convenções ao nível do discurso e
normas usuais.

5

- Apresenta uma sequência lógica, mas não elenca todas
as etapas da tarefa desenvolvida.
- Compreende os procedimentos, embora levante dúvidas
não pertinentes no que diz respeito à aplicação da bateria
de testes.
- Apresenta falhas pontuais, que não impedem a
comunicação.

- Não apresenta uma sequência lógica e não elenca as
etapas da tarefa.
- Não compreende os procedimentos das tarefas,
demorando na sua execução e pedindo
esclarecimentos fora de tempo.
- Apresenta falhas sistemáticas de correção do
discurso.

- Ajuda os colegas de forma adequada na realização
das respetivas tarefas quando necessário
- Coopera sempre com interesse, empenho e
iniciativa, de forma organizada.
- Respeita sempre os outros e as regras estabelecidas.

- Ajuda os colegas sem, no entanto, se preocupar com a
correção da ajuda.
- Coopera, com algum interesse, empenho e iniciativa,
normalmente, de forma organizada.
- Respeita, com frequência, os outros e as regras
estabelecidas.

- Não ajuda os colegas na realização das tarefas,
quando solicitado.
- Não (ou raramente) coopera com interesse, não
demonstra empenho, nem iniciativa nem é
organizado(a).
- Não (ou raramente) respeita os outros, nem as regras
estabelecidas.

- Trabalha consistentemente para os objetivos das
tarefas.
- Aceita e cumpre as orientações solicitadas.
- Lidera pelo exemplo.

- Trabalha de forma intermitente ou ocasional.
- Ocasionalmente é fator de distração para os restantes
elementos da turma.
- Perturba, pontualmente, a estabilidade da turma.

- Recusa-se a realizar as tarefas propostas.
- É fator de distração para os restantes elementos da
turma.
- Perturba a estabilidade da turma.

- Pesquisa, interpreta e seleciona, com muita
facilidade, a informação.
- Transforma e transmite, com muita facilidade, a
informação através de técnicas de comunicação.

- Pesquisa, interpreta e seleciona, com alguma facilidade,
a informação.
- Transforma e transmite, com alguma facilidade, a
informação através de técnicas de comunicação.

- Não (ou raramente) pesquisa, interpreta e seleciona
a informação.
- Não (ou raramente) transforma nem transmite a
informação através de técnicas de comunicação.

- Manuseia materiais e objetos, em segurança,
explorando relações lógicas de forma e de função.
Identifica, seleciona e organiza/arruma eficazmente
os materiais necessários à atividade.

- Manuseia materiais e objetos em segurança, mas não
explora relações lógicas de funções. Identifica materiais,
mas não os seleciona, nem o organiza eficazmente.

- Não cumpre regras de segurança.
- Não identifica os materiais necessários. - Não
manuseia materiais e objetos, em segurança, nem
explora relações lógicas de forma e de função.

- Desempenha e manipula, com muita
facilidade, os conhecimentos assimilados e
mobiliza-os eficazmente.

- Desempenha e manipula, com alguma
facilidade, os conhecimentos assimilados e
mobiliza-os pontualmente.

- Desempenha e manipula, com dificuldade, os
conhecimentos assimilados e só os mobiliza
com orientação.

E – Relacionamento
interpessoal
Empenhamento
F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia
Desempenho
G - Bem-estar, saúde,
ambiente
Segurança
I - Saber científico,
técnico e tecnológico
Desempenho e
manuseamento
J - Consciência e
domínio do corpo
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Rubrica G.Q – Resolução de problemas/questões
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Compreensão
C- Raciocínio e
resolução de
problemas
Eficácia

5

F- Desenvolvimento
Pessoal e autonomia

Rigor

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

1

- Sabe identificar com precisão o
objetivo do problema/questão.
- Interpreta a informação e utiliza raciocínio
lógico.

- Nem sempre identifica o objetivo do problema.
Interpreta a informação.

- Não identifica o objetivo do problema.
- Não interpreta a informação.

- Seleciona e aplica as estratégias adequadas e
eficazes para resolver o problema/questão, com
precisão e rigor.

- Usa estratégias efetivas para resolver o
problema/questão, mas não o faz de forma
consistente.
- Só concretiza um dos descritores de topo
identificados.

- Não apesenta estratégias ou usa uma
estratégia inadequada.
- Não concretiza qualquer dos descritores de
topo identificados.

- Persiste na realização das tarefas, tentando
resolver por si, sem recorrer à ajuda do
professor.
- É perseverante mesmo após várias
tentativas,
mantendo sempre o interesse pela disciplina.

- Recorre ao professor sempre que tem
dificuldades, sem tentar resolver por si.
- Desiste após 1 ou 2 tentativas.

- Não persiste na realização das tarefas, nem
recorre ao professor.
- Desiste à primeira tentativa falhada.

- Executa e expressa adequadamente a
solução do problema/questão de forma
detalhada e clara.
- Aplica regras de cálculo com rigor.

- Comete erros na execução e apresentação da
solução do problema.
- Aplica regras de cálculo com falhas no rigor.

- Não apresenta uma solução para o problema.
- Não aplica regras de cálculo.

C- Raciocínio e
resolução de
problemas
Persistência

3
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Rubrica – G.CO.OD – Compreensão e expressão oral (Observação direta do trabalho em sala de aula)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Correção e
estruturação
A - Linguagens e textos

Cooperação
E – Relacionamento
interpessoal

Empenhamento

3

1

- Exprime com muita facilidade ideias e explica
raciocínios, procedimentos e conclusões.
- Utiliza eficazmente vocabulário e linguagem
adequados à intencionalidade comunicativa.
- Lê e interpreta enunciados diversos com muita
facilidade.

5

- Exprime com alguma facilidade ideias e explica
raciocínios, procedimentos e conclusões.
- Utiliza vocabulário e linguagem, nem sempre adequados
à intencionalidade comunicativa.
- Lê e interpreta enunciados diversos.

- Não (ou raramente) exprime, oralmente, ideias, nem
explica raciocínios, procedimentos e conclusões.
- Utiliza vocabulário e linguagem, desadequados à
intencionalidade comunicativa.
- Não lê, nem interpreta enunciados diversos.

- Cumpre todas as regras estabelecidas de convivência,
contribuindo para um bom ambiente.
- Coopera com os colegas quando solicitado de forma
adequada.

- Nem sempre cumpre as regras estabelecidas de
convivência.
- Coopera com os colegas quando solicitado, mas com
relutância.

- Não cumpre as regras de trabalho e de convivência,
distraindo e perturbando os colegas.
- Recusa ajuda aos colegas quando solicitado.

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo ao
professor ou aos pares após tentar resolver por si.

- Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem uma
dificuldade, sem tentar resolver por si.

- Desiste da realização da tarefa à primeira dificuldade
e não recorre ao professor nem aos pares.

- Hierarquiza a informação.
- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.
- Desenvolve grande persistência, autonomia
conseguindo ultrapassar as dificuldades surgidas com
facilidade.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.
- Desenvolve alguma persistência, autonomia
necessitando da orientação do professor para ultrapassar
as dificuldades surgidas com facilidade.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão da
exposição.
- Não (ou raramente) desenvolve persistência,
autonomia, e ignora as dificuldades surgidas ou
desanima perante elas.

- Reconhece e explica as normas de segurança no
manuseamento de materiais utilizados facilmente.

- Nem sempre reconhece e sabe explicar as normas de
segurança no manuseamento de materiais utilizados.

- Não reconhece nem explica as normas de segurança
no manuseamento de materiais utilizados.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Desempenho
G - Bem-estar, saúde,
ambiente

Segurança
I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Desempenho e
manuseamento
J - Consciência e domínio
do corpo
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Rubrica – G.TG.TP - Processo de Trabalho em Grupo (Trabalho de grupo)/Relatório do trabalho de pesquisa
CRITÉRIOS
Apropriação
B - Informação e
comunicação
Cooperação
E - Relacionamento
interpessoal
Responsabilidade
F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia
Organização
I - Saber científico,
técnico e tecnológico

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
5

3

1

- Pesquisa, interpreta, seleciona e aplica com
muita facilidade, a informação.
- Transforma e transmite, com muita facilidade,
a informação através de técnicas de
comunicação.

- Pesquisa, interpreta, seleciona e aplica com
alguma facilidade, a informação.
- Transforma e transmite, com alguma facilidade,
a informação através de técnicas de comunicação.

- Não (ou raramente) pesquisa, interpreta,
seleciona e aplica a informação.
- Não (ou raramente) transforma nem
transmite a informação através de técnicas de
comunicação.

- Colabora sempre com interesse, empenho e
iniciativa, de forma organizada.
- Respeita sempre os outros e as regras
estabelecidas.

- Colabora, com algum interesse, empenho e
iniciativa, normalmente, de forma organizada.
- Respeita, com frequência, os outros e as regras
estabelecidas.

- Não (ou raramente) colabora com interesse,
não demonstra empenho, nem iniciativa nem
é organizado(a).
- Não (ou raramente) respeita os outros, nem
as regras estabelecidas.

- É sempre responsável, possui os materiais
necessários e cumpre as tarefas e prazos
propostos.
- É sempre autónomo e autorregula
conhecimentos e atitudes.

- É responsável (com alguma frequência), dispõe
da maior parte dos materiais necessários e nem
sempre cumpre as tarefas e prazos propostos.
- É autónomo e autorregula conhecimentos e
atitudes, com alguma frequência.

- Não é responsável, não dispõe dos materiais
necessários e nem cumpre as tarefas e prazos
propostos.
- Não é autónomo nem autorregula
conhecimentos e atitudes.

- Organiza, com muita facilidade, informações,
materiais e instrumentos diversificados de
forma a realizar as tarefas propostas.

- Organiza, com alguma facilidade, informações,
materiais e instrumentos diversificados de forma
a realizar as tarefas propostas.

- Não organiza informações, materiais e
instrumentos diversificados de forma a realizar
as tarefas propostas.
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Rubrica – G.AP.O - Apresentação Oral
CRITÉRIOS

Pertinência

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
5

3

1

- Transmite a informação de forma clara e
pertinente, com boa articulação das palavras,
entoação e ritmos adequados, comunicando
fluentemente de forma organizada.

- Transmite a informação de forma pouco clara e
pouco pertinente, com alguma articulação das
palavras, entoação e ritmos adequados,
comunicando com hesitações.

- Não transmite a informação de forma clara e
pertinente.
- Ausência de fluência e de entoação
adequada.

- Estabelece um bom plano de apresentação
que reflete as aprendizagens a realizar.
- Dinamiza uma estratégia adequada ao
desenvolvimento do tema/conteúdos.

- Estabelece um plano de apresentação e as
etapas a seguir, com a ajuda do professor.
- Dinamiza com algumas lacunas uma estratégia
definida para o desenvolvimento do
tema/conteúdos.

- Não se esforça por organizar a apresentação,
nem evidencia aprendizagens.

- Faz a apresentação com falhas pontuais quanto
aos mecanismos de organização e coesão.
- Exprime–se com falhas pontuais ao nível da
correção linguística e/ou da utilização do
vocabulário específico do tema/assunto.

- Apresenta um discurso pouco organizado,
com ruturas de coesão frequentes.
- Apresenta falhas sistemáticas ao nível da
correção linguística.

- Exprime-se com fluência e ritmo, mas utiliza um
tom de voz nem sempre audível.
- Apresenta falhas pontuais na atitude corporal e
gestual.

- Tem uma dicção inaudível ou não clara.
- A atitude corporal e gestual é desadequada.

- Necessita do apoio do professor para ajustar o
discurso de acordo com a situação/contexto.
- Necessita do apoio do professor para adaptar
linguagem verbal e linguagem não-verbal.

- Não ajusta o discurso de acordo com a
situação/contexto.
- Não adapta linguagem verbal e linguagem
não-verbal.

B- Informação e
comunicação
Organização
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

- Inicia, mantém e conclui o discurso de forma
eficaz.
- Recorre a mecanismos de coesão.
- Exprime-se com correção linguística.
- Utiliza vocabulário rico e variado, adequado ao
A- Linguagens e textos
tema/assunto.
Correção Linguística

Adequação
J- Consciência e
domínio do corpo

- Exprime-se com fluência e ritmo,
dicção/pronúncia clara e audível.
- Assume uma atitude corporal e gestual
adequada que permite captar a atenção.

- Ajusta o discurso de acordo com a
situação/contexto.
Criatividade
- Adapta linguagem verbal e linguagem nãoverbal.
D- Pensamento crítico - Improvisa para suprir problemas.
e criativo
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Rubrica – G.TTI - Técnicas de Tratamento de informação
CRITÉRIOS

Apropriação

B- Informação e
comunicação

Análise

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
5

3

1

- Utiliza procedimentos adequados à
organização e tratamento da informação:
tomada de notas, esquemas, sínteses, tabelas,
gráficos.
- Ordena e hierarquiza a informação,
explicitando as relações lógico discursivas.
- Apresenta a informação estruturada de forma
a facilitar uma utilização posterior.

- Utiliza procedimentos adequados à organização
e tratamento da informação: tomada de notas,
esquemas, sínteses, tabelas, gráficos.
- Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil
fazer
a sua utilização posterior.

- Não utiliza procedimentos adequados à
organização e tratamento da informação:
tomada de notas, esquemas, sínteses, tabelas,
gráficos.
- A informação existente não está estruturada,
não
permitindo a sua utilização.

- Identifica as ideias essenciais do texto e
reconhece as relações lógico discursivas.

- Identifica as ideias essenciais do texto, mas não
reconhece as relações lógico discursivas.

- Não distingue as ideias essenciais das
acessórias, nem reconhece as relações lógico
discursivas

Revela:
- Domínio de estruturas gramaticais simples,
podendo usar estrutura complexas;
- Controlo e adequação vocabular.

Revela:
- Erros gramaticais, mas com algum controlo
sobre
estruturas básicas;
- Utilização de vocabulário com algumas lacunas.

Revela:
- Domínio limitado de estruturas gramaticais
simples,
cometendo erros frequentes;
- Utilização muito limitada de vocabulário.

- Procura os pontos fracos e fortes em cada
etapa da execução do seu trabalho, acentuando
e/ou reformulando a execução, tendo em
consideração o feedback dos pares e do
professor.

- Identifica alguns dos pontos fracos e fortes em
cada etapa da execução do seu trabalho,
reformulando, esporadicamente, a sua execução
face ao feedback dos pares e do professor.

- Apresenta dificuldades em identificar pontos
fracos e fortes em cada etapa da execução do
seu trabalho e/ou não procura reformular a
sua execução, apesar do feedback dos pares e
do professor.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Pertinência

A- Linguagens e textos

Reflexão

D- Pensamento crítico e
criativo
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Rubrica – G.CD - Atividades práticas de cidadania – Resolução de Problemas
CRITÉRIOS
Apropriação/
compreensão

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
5

3

1

- Demonstra responsabilidade para cuidar de si,
dos outros e do ambiente e para se integrar
ativamente na sociedade e partilha a
informação.

- Tem algumas dificuldades em demonstrar
responsabilidade para cuidar de si, dos outros e
do ambiente e para se integrar ativamente na
sociedade e partilha a informação.

- Não revela responsabilidade para cuidar de
si, dos outros e do ambiente e para se integrar
ativamente na sociedade e partilha a
informação.

- Adequa os comportamentos em contextos de
cooperação, partilha, colaboração e
competição.

- Nem sempre adequa os comportamentos em
contextos de cooperação e apresenta dificuldades
na partilha, colaboração e competição.

- Não adequa os comportamentos em
contextos de cooperação, partilha,
colaboração e competição.

- Revela falhas no respeito pela diversidade
humana e cultural e nem sempre age de acordo
com os princípios dos direitos humanos, nem
sempre negociando a solução de conflitos em prol
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica

- Não revela respeito pela diversidade humana
e cultural e não age de acordo com os
princípios dos direitos humanos, não
negociando a solução de conflitos em prol da
solidariedade e da sustentabilidade ecológica.

- Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta, negocia e aceita
diferentes pontos de vista, desenvolvendo
novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade.

- Tem algumas dificuldades na Interação com
tolerância, empatia e responsabilidade e na
argumentação, negociação e aceitação de
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas
formas de estar, olhar e participar na sociedade.

- Não Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e não argumenta, negocia e
aceita diferentes pontos de vista, não
desenvolve novas formas de estar, olhar e
participar na sociedade.

- Executa e expressa adequadamente a solução
do problema/questão de forma detalhada e
clara.
- Aplica as regras estabelecidas com rigor.

- Comete erros na execução e apresentação da
solução do problema/questão.
- Aplica as regras estabelecidas com falhas no
rigor.

- Não apresenta uma solução para o
problema/questão.
- Não aplica regras estabelecidas.

B- Informação e
comunicação
Sistematização
C- Raciocínio e
resolução de
problemas

- Demonstra respeito pela diversidade humana
e cultural e age de acordo com os princípios dos
direitos humanos, negociando a solução de
conflitos em prol da solidariedade e da
D- Pensamento crítico sustentabilidade ecológica.
Reflexão

e criativo
Composição e
representação
H- Sensibilidade
estética e artística

Organização

I- Saber científico,
técnico e tecnológico
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Rubrica PT.CO - Compreensão do oral (expor conhecimentos, responder a questionários, participação)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Interação

E- Relacionamento
interpessoal

Adequação

C- Raciocínio e
resolução de
problemas

Pertinência
B-Informação e
comunicação
Reflexão

D- Pensamento crítico
e pensamento criativo

5

3

1

- Escuta e interage com adequação ao contexto
e a diversas finalidades (nomeadamente,
reproduzir pequenas mensagens, cumprir
instruções, responder a questões).
- Fala com clareza, de forma audível, com uma
articulação correta e natural das palavras.

- Escuta e interage, mas sem observação
adequada do contexto e da finalidade.
- Fala com clareza, mas com imprecisões na
articulação das palavras.

- Não escuta para interagir com adequação ao
contexto e as finalidades.
- Não fala com clareza.

- Usa a palavra na sua vez e emprega formas de
tratamento adequadas na interação oral, com
respeito pelos princípios de cooperação e
cortesia.
- Utiliza padrões de entoação e ritmo
adequados na
formulação de perguntas, de afirmações e de
pedidos.
- Formula perguntas, pedidos e respostas a
questões considerando a situação e o
interlocutor.

- Usa a palavra na sua vez, mas sem empregar
adequadamente as formas de tratamento.
- Formula perguntas, afirmações e pedidos, mas
com falhas na entoação e no ritmo.

- Não aplica formas de tratamento adequadas
à interação oral.

- Identifica informação essencial em textos orais
sobre temas conhecidos.
- Representa diferentes papéis comunicativos
em jogos
de simulação e dramatizações.

- Identifica informação essencial em textos orais,
mas não identifica ou representa diferentes
papéis comunicativos.

- Reflete e exprime opinião partilhando ideias e
sentimentos justificando as suas ideias.

- Exprime opinião e partilha ideias e sentimentos,
mas sem os justificar.

- Não identifica informação essencial em
textos orais.

- Não exprime opinião, nem partilha ideias e
sentimentos.
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Rubrica PT.PO - Expressão oral (reconto, apresentar narrações,)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Pertinência

B- Informação e
Comunicação

Fluência

B - Informação e
comunicação

Interação

5

3

1

- Apresenta informação relevante respeitando a
temática proposta.
-Assegura a progressão da informação (inicia,
mantém e conclui o discurso de forma eficaz).
- Reconta histórias e narra situações vividas e
imaginadas.

- Apresenta informação nem sempre relevante,
mas respeitando a temática proposta.
- A informação não é apresentada de forma
progressiva.
- Reconta com facilidade e narra situações vividas
e imaginadas.

- Apresenta a informação irrelevante, não
respeitando a temática proposta.
- Não assegura a progressão da informação.
- Não reconta e revela dificuldade em narrar
situações vividas e ou imaginadas.

- Comunica com espontaneidade e facilidade de
expressão;
- Transmite a mensagem de forma audível,
clara, com boa pronúncia, entoação e ritmos
adequados.

- Comunica evidenciando hesitações, mas
mantendo alguma fluência;
- Transmite a mensagem com pronúncia,
entoação e ritmo com alguns desvios ao padrão,
nem sempre audível, mas percetível.

- Ausência de fluência, de entoação e
inaudível.
- Pronuncia impercetível

- Demonstra expressividade;
- Apresenta expressão corporal facial e corporal
apropriada;
- Interage eficazmente em todos os momentos.

- Demonstra expressividade facial e corporal, mas
apenas em alguns momentos;
- Interage com o interlocutor.

- Ausência de expressividade, tanto facial
como corporal;
- Incapacidade de interagir com o interlocutor.

- Estabelece um bom plano de apresentação e as
etapas a seguir, com a ajuda do professor.
- Participa na estratégia definida para o
desenvolvimento do tema/conteúdos.
- Evidencia as aprendizagens realizadas.

- Não se esforça por organizar a apresentação,
nem evidencia aprendizagens.

A - Linguagens e
Textos

- Estabelece um bom plano de apresentação
que reflete as aprendizagens a realizar.
- Dinamiza uma estratégia adequada ao
desenvolvimento do tema/conteúdos.
D- Pensamento crítico - Evidencia com precisão as aprendizagens
e pensamento criativo realizadas.
Organização
Participação
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Rubrica PT.L.E – Iniciação à Leitura/Escrita (1.º e 2.º ano)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Correção Linguística

A- Linguagens e textos

Fluência

B- Informação e
comunicação

Compreensão

J- Consciência e
domínio do corpo

Mobilização

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

5

3

1

- Planifica, redige conforme o plano e revê
textos curtos (com a colaboração do professor)
escrevendo legivelmente com correção
ortográfica e com gestão correta do espaço e da
página.

- Redige e revê textos curtos, mas sem observação
do plano, escrevendo legivelmente, mas sem
correção ortográfica ou gestão correta do espaço
e da página.

- Não redige textos.
- Não escreve legivelmente.

- Lê palavras e pequenos textos com articulação
correta e prosódia adequada.
- Escreve frases simples e textos curtos
utilizando adequadamente os sinais de
pontuação.

- Lê palavras e pequenos textos, mas sem
articulação e prosódia adequada.
- Escreve frases simples e textos curtos, mas não
utiliza adequadamente os sinais de pontuação.

- Não lê pequenos textos.
- Não escreve frases.

- Infere o tema e resume as ideias centrais dos
textos associados a diferentes finalidades
(lúdicas, estéticas, informativas).
- Elabora respostas escritas a questionários e a
instruções de modo adequado e correto.

- Infere o tema, mas não resume as ideias centrais
dos textos.
- Elabora respostas escritas a questionários e a
instruções, mas com inadequações e incorreções.

- Não infere o tema do texto.
- Não elabora respostas escritas.

- Pronuncia segmentos fónicos e representa-os
através de grafemas e dígrafos incluindo os
casos que dependem de diferentes posições
dos fonemas ou dos grafemas na palavra.
- Nomeia e representa pela sua ordenação as
letras do alfabeto.

- Pronuncia segmentos fónicos e representa
através de grafemas, mas sem incluir dígrafos e os
casos que dependem de diferentes posições dos
fonemas ou dos grafemas na palavra.
- Nomeia e representa as letras do alfabeto.

- Não representa segmentos fónicos através de
grafemas.
- Não nomeia nem representa o alfabeto.
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Rubrica PT.L – Leitura
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Fluência

5
- Faz uma leitura fluente e segura, que
evidencia a compreensão do sentido do texto.
- Realiza leitura silenciosa e autónoma.

3
- Faz uma leitura fluente, mas que não evidencia a
compreensão do sentido do texto.

1
- Não faz uma leitura fluente.

B- Informação e
comunicação

- Mobiliza experiências e saberes no processo
de construção do sentido do texto.
Compreensão Textual - Explicita ideias-chave do texto.
- Identifica o tema e o assunto do texto ou de
partes
do mesmo.
- Exprime uma opinião crítica acerca de aspetos
B- Informação e
do
comunicação
texto (do conteúdo e/ou da forma).
Ritmo

- Mobiliza experiências e saberes no processo de
construção do sentido do texto.
- Explicita ideias-chave do texto, mas não
identifica o
tema e o assunto do texto ou as partes do
mesmo.
-Não exprime uma opinião crítica acerca de
aspetos do
texto (do conteúdo e/ou da forma).

- Não compreende as ideias do texto.

- Lê com cadência e ritmo adequado à
mensagem e ao tipo de texto.

- Lê com cadência e ritmo.

- Não tem ritmo de leitura.

- Pronuncia/articula sem dificuldade todas as
palavras, é claro quando lê e coloca muito bem
a voz.

- Pronuncia/articula com alguma dificuldade as
palavras, é pouco claro quando lê e coloca a voz
de forma razoável.

- Pronuncia/articula com muita dificuldade as
palavras, não é claro quando lê e não coloca a
voz.

- Lê expressivamente fazendo uma correta
articulação das palavras e uma entoação que
está de acordo com o sentido do texto e a
pontuação.

- Lê fazendo uma correta articulação das palavras
e uma entoação de acordo com a pontuação do
texto.

- Não respeita a pontuação.

J- Consciência e
domínio do corpo
Dicção
J- Consciência e
domínio do corpo
Expressividade
J- Consciência e
domínio do corpo
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Rubrica PT.PE - Produção Escrita
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estrutura

5

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado,
apresentando falhas pouco significativas, e
cumpre as intenções comunicativas previstas.

- Não respeita a estrutura do tipo de texto
solicitado e cumpre parcialmente as intenções
comunicativas previstas.

- Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão
textual, por exemplo: conectores variados e de
uso menos corrente, cadeias de referência,
através de substituições nominais ou
pronominais e parágrafos bem organizados.

- Articula as ideias de forma coerente, podendo
apresentar algumas imprecisões. Utiliza, com
alguma eficácia, mecanismos de coesão textual,
por exemplo: conectores variados e de uso
corrente, cadeias de referência, através de
substituições nominais ou pronominais e
parágrafos razoavelmente organizados.

- Articula as ideias de forma pouco coerente.
- Não utiliza mecanismos de coesão textual.
Parágrafos mal organizados ou inexistência de
parágrafos.

- Redige um texto, apresentando alguma
variedade de recursos linguísticos e algumas
incorreções não impeditivas da compreensão.
- Evidencia algum controlo vocabular.
- Apresenta algumas incorreções no domínio das
estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação geralmente adequada e
ortografia precisa.

- Redige um texto, apresentando recursos
linguísticos limitados e incorreções impeditivas
da compreensão.
- Não evidencia controlo vocabular.
- Não domina as estruturas e formas
gramaticais.
- Utiliza pontuação desadequada e ortografia
imprecisa.

- Cumpre a instrução quanto ao
género/formato solicitado, respeitando as
características da tipologia textual.

- Cumpre a instrução quanto ao género/formato
solicitado, mas apresenta falhas pontuais nas
regras relativas a tipologia textual.

- Não cumpre a instrução quanto ao
género/formato textual solicitado.

- Cumpre a instrução quanto ao tema:
- Recorre a informação pertinente;
- Usa vocabulário adequado ao tema;
- Assegura a progressão da informação.

- Redige um texto sem desvios temáticos embora
cometa algumas falhas.

- Redige um texto pouco organizado, com
ruturas de coesão frequentes causadas por
lacunas e/ou repetições nominais e/ou
prenominais desnecessárias.

A- Linguagens e textos

- Redige um texto, apresentando variedade de
recursos linguísticos e sem incorreções,
Correção Linguística
ou com incorreções ocasionais.
- Evidencia muito bom controlo vocabular.
- Domina as estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação adequada e ortografia
A- Linguagens e textos precisa.

Execução

1

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado
e cumpre as intenções comunicativas previstas.

A- Linguagens e textos
Coesão

3

C- Raciocínio e resolução
de problemas

Conceção
D- Pensamento crítico
e criativo
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Rubrica MAT.RP.Q - Resolução de problemas matemáticos/ Questões
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Apropriação/
compreensão
B - Informação e
comunicação
Sistematização
C - Raciocínio e
resolução de
problemas

5

3
- Nem sempre identifica o objetivo do exercício.
- Interpreta a informação, mas nem sempre a aplica na
realização das tarefas.

- Não identifica o objetivo do exercício.
- Não interpreta a informação.

- Demonstra preparação prévia e total conhecimento do
conteúdo trabalhado.
- Revela persistência, autonomia e à vontade em lidar
com situações que envolvam a Matemática no seu
percurso escolar e na vida em sociedade.

- Evidencia falhas científicas e técnicas que não
comprometem os resultados e as conclusões.
- Pontualmente, revela persistência, autonomia e à
vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática no seu percurso escolar e na vida em
sociedade.

- Evidencia falhas graves científicas e técnicas que
comprometem os resultados e as conclusões.
- Não revela persistência, autonomia e à vontade em
lidar com situações que envolvam a Matemática no
seu percurso escolar e na vida em sociedade.

- Interpreta e aplica, com alguma eficácia, estratégias na
resolução de tarefas e de problemas matemáticos.
- Identifica e aplica com alguma regularidade diferentes
símbolos e linguagens matemáticas.
- Desenvolve ideias e estratégias de forma pouco
imaginativa e inovadora.

- Não (ou raramente) interpreta, nem aplica
estratégias na resolução de tarefas e de problemas
matemáticos.
- Não (ou raramente) identifica, nem aplica diferentes
símbolos e linguagens matemáticas.
- Não desenvolve ideias e estratégias de forma
imaginativa e inovadora.

- Demonstra muito interesse pela matemática e aplica-a
noutras áreas.
- Valoriza, mobiliza e aplica, adequadamente, os
conhecimentos matemáticos em diferentes situações.

- Nem sempre demonstra interesse pela matemática e
nem sempre a aplica noutras áreas.
- Nem sempre valoriza, mobiliza e aplica os conhecimentos
matemáticos em diferentes situações.

- Não demonstra interesse pela matemática e nem a
aplica noutras áreas.
- Não valoriza, não mobiliza e não aplica os
conhecimentos matemáticos em diferentes situações.

- Executa e expressa adequadamente a solução do
problema/questão de forma detalhada e clara.
- Aplica regras matemáticas com rigor.

- Comete erros na execução e apresentação da solução do
problema/questão.
- Aplica regras matemáticas com falhas no rigor.

- Não apresenta uma solução para o
problema/questão.
- Não aplica regras matemáticas.

- Interpreta e aplica eficazmente estratégias na
resolução de tarefas e de problemas matemáticos.
Reflexão
- Identifica e aplica sempre diferentes símbolos e
linguagens matemáticas.
- Desenvolve ideias e estratégias de forma imaginativa e
D - Pensamento crítico inovadora.

e criativo
Composição e
representação

1

- Sabe identificar com precisão o objetivo do
exercício/questão.
- Interpreta a informação e aplica-a adequadamente,
utilizando o raciocínio lógico.

H - Sensibilidade
estética e artística
Organização
I - Saber científico,
técnico e tecnológico
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Rubrica MAT.CMAT - Comunicação matemática (oral ou escrita) (Questionamento / Comunicação Matemática (oral e escrita))
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Apropriação
B - Informação e
comunicação
Rigor

5

3

1

- Pesquisa, interpreta, seleciona e aplica com muita
facilidade, a informação.
- Transforma e transmite, com muita facilidade, a
informação através de técnicas de comunicação.
- Interpreta a informação e aplica-a adequadamente,
utilizando o raciocínio lógico.

- Pesquisa, interpreta, seleciona e aplica com alguma
facilidade, a informação.
- Transforma e transmite, com alguma facilidade, a
informação através de técnicas de comunicação.
- Interpreta a informação, mas nem sempre a aplica na
realização das tarefas.

- Não (ou raramente) pesquisa, interpreta, seleciona e
aplica a informação.
- Não (ou raramente) transforma nem transmite a
informação através de técnicas de comunicação.
- Não interpreta a informação.

- Respeita as convenções ao nível do discurso e
apresenta as atividades com correção.

- Apresenta falhas, que não impedem a comunicação.

- Os erros existentes deturpam a comunicação.

- Manuseia materiais e objetos, em segurança,
explorando relações lógicas de forma e de função.
Identifica, seleciona e organiza/arruma eficazmente os
materiais necessários à atividade.

- Manuseia materiais e objetos em segurança, mas não
explora relações lógicas de funções. Identifica materiais,
mas não os seleciona, nem o organiza eficazmente.

- Não cumpre regras de segurança.
- Não identifica os materiais necessários. - Não
manuseia materiais e objetos, em segurança, nem
explora relações lógicas de forma e de função.

- Descreve plenamente a informação recolhida com
recurso a representações (verbal e não verbal).
- Defende com rigor as suas opiniões, de acordo com a
informação, e comunica os resultados utilizando
diferentes suportes, de forma coerente e articulada.

- Descreve razoavelmente a informação recolhida com
recurso a representações (verbal e não verbal).
- Defende com algum rigor as suas opiniões, de acordo
com a informação, e comunica os resultados utilizando
diferentes suportes, de forma coerente e articulada.

- Descreve com muita dificuldade a informação
recolhida com recurso a representações (verbal e não
verbal).
- Defende as suas opiniões, de acordo com a
informação, e comunica os resultados utilizando
alguns suportes, de forma pouco coerente.

- Todas as reflexões evidenciam capacidade crítica e
apresentam sugestões para melhoria do desempenho.
- Critica, com rigor, as conclusões e reformula as
estratégias, orientando o seu processo e aprendizagem.

- Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão crítica sobre o
processo de trabalho.
- Critica, com alguma facilidade, as conclusões, mas nem
sempre reformula as estratégias, orientando o seu
processo e aprendizagem.

- Não consegue reformular os erros nem refletir sobre
o processo de trabalho.
- Critica, com dificuldade, as conclusões, e não
reformula as estratégias.

- Revela persistência, autonomia e à vontade
em lidar com situações que envolvam a
Matemática no seu percurso escolar e na vida
em sociedade.

- Revela alguma persistência, autonomia e à
vontade em lidar com situações que envolvam a
Matemática no seu percurso escolar e na vida em
sociedade.

- Revela pouca persistência, autonomia e à
vontade em lidar com situações que envolvam
a Matemática no seu percurso escolar e na
vida em sociedade.

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

Segurança
I - Saber científico,
técnico e tecnológico
Argumentação
D- Pensamento crítico
e criativo
Reflexão
D- Pensamento crítico
e criativo
Resiliência
F- Desenvolvimento
Pessoal e autonomia
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Rubrica ACT.EXP – Atividades Experimentais
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Pertinência

5

3

1

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado
e cumpre as intenções comunicativas previstas.

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado,
apresentando falhas pouco significativas, e
cumpre as intenções comunicativas previstas.

- Não coloca questões pertinentes.
- Não levanta hipóteses nem inferências.

- Utiliza com rigor conceitos, vocabulário,
técnicas e programas específicos do tema e ou
da disciplina.

- Apresenta falhas de rigor que não deturpam a
solução.

- Apresenta falhas graves de rigor.

- Segue o procedimento/protocolo da
experiência com rigor.
- Observa e regista os dados relevantes.
- Estabelece relações de causa-efeito.

- Segue o procedimento/protocolo da experiência,
mas de forma pouco rigorosa.
- Observa e regista dados, mas necessita de
orientação/ajuda.

- Não segue o procedimento/protocolo.
- Não regista os dados relevantes.

- Compara os resultados, mas não os interpreta de
forma coerente.
- Comprova os resultados e comunica-os, mas não
responde integralmente à questão-problema.

- Não responde à questão-problema.
- Não sistematiza as aprendizagens, nem
reconhece como se constrói o conhecimento.

B- Informação e
comunicação

Rigor

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Adequação
C- Raciocínio e
resolução de
problemas

- Compara os resultados com as hipóteses
formuladas e interpreta-os.
Reflexão
- Comprova resultados e comunica-os
respondendo
integralmente à questão-problema.
D- Pensamento crítico - Sistematiza aprendizagens e reconhece como
se
e criativo
constrói conhecimento.
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Rubrica EM.AD – Análise de Documentos
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Análise

5

3

1

- Consegue analisar os documentos com muita
facilidade

- Consegue analisar os documentos com alguma
facilidade

- Não consegue analisar os documentos.

- Mobiliza os conhecimentos com muita
facilidade, relacionando-os com situações
vivenciadas.

- Mobiliza os conhecimentos com alguma
facilidade, relacionando-os com situações
vivenciadas.

- Não consegue mobilizar os conhecimentos.

- Consegue expor de forma muito clara o

- Consegue expor com alguma clareza o conteúdo
do documento analisado.

- Não consegue expor o conteúdo do
documento analisado.

- Analisa os documentos, necessitando de alguma
ajuda.

- Não consegue analisar os documentos de
forma autónoma.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Mobilização

I- Saber científico,
técnico e tecnológico
Compreensão Textual conteúdo do documento analisado.

B- Informação e
comunicação

- Analisa os documentos de forma autónoma.
Autorregulação

F- Desenvolvimento
Pessoal e autonomia
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Rubrica EM.SC –Saída de campo
CRITÉRIOS

Mobilização

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
5

3

1

- Mobiliza e aplica os conhecimentos com muita
facilidade, relacionando-os com o que observa
na saída de campo.

- Mobiliza e aplica os conhecimentos com alguma
facilidade, relacionando-os com o que observa na
saída de campo.

- Não consegue mobilizar e aplicar os
conhecimentos.

- Participa com muito empenho na atividade.

- Participa com algum empenho na atividade.

- Participa com muito pouco empenho na
atividade.

- Apresenta sugestões de melhoria e/ou
propostas de aprofundamento do estudo.

- Não apresenta sugestões de melhoria e/ou
propostas de aprofundamento do estudo.

- Não apresenta sugestões de melhoria nem
propostas de aprofundamento do estudo.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Colaboração

F- Desenvolvimento
Pessoal e autonomia

Reflexão

D- Pensamento crítico
e criativo
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Rubrica EM.A.PRA – Atividades Práticas
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Segurança

5

3

1

- Utiliza os materiais, cumprindo todas as regras
de segurança.

- Utiliza os materiais, cumprindo algumas regras
de segurança.

- Utiliza os materiais, mas não cumpre as
regras de segurança.

- Utiliza corretamente os materiais de acordo
com a sua função.

- Utiliza razoavelmente os materiais de acordo
com a sua função.

- Não utiliza os materiais de acordo com a sua
função.

- Manuseia os materiais, em segurança,
explorando e relações lógicas de forma e
função.

- Manuseia os materiais, em segurança, mas não
explora relações lógicas de forma e função.

- Não manuseia os materiais, em segurança,
nem explora e relações lógicas de forma e
função.

- Aplica de forma muito correta os
conhecimentos.

- Aplica de forma razoavelmente correta os
conhecimentos.

- Aplica de forma incorreta os conhecimentos.

G- Bem-estar, saúde e
ambiente

Adequação

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Manuseamento

J- Consciência e domínio
do corpo

Aplicação

I- Saber científico,
técnico e tecnológico
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Rubrica EA.ED/T – Dramatização
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS
5
Apropriação
B- Informação e
comunicação

Criatividade

J- Consciência e domínio
do corpo

Correção

1

- Descodifica o tema.
- Necessita da ajuda do professor na recolha do
vocabulário/informação.
- Desenvolve uma reflexão, mas a informação apresentada
nem sempre é clara, objetiva e completa.

- Não descodifica o tema
- Não recolhe vocabulário/informação.
- Não apresenta a informação necessária ao
esclarecimento do tema.

- Ajusta o discurso de acordo com a situação/contexto.
- Adapta linguagem verbal e linguagem não-verbal.
- Improvisa para suprir problemas.
- Explora as possibilidades expressivas do corpo.
- Adequa as possibilidades expressivas da voz a
diferentes contextos e situações.

- Necessita do apoio do professor para ajustar o discurso
de acordo com a situação/contexto.
- Necessita do apoio do professor para adaptar linguagem
verbal e linguagem não-verbal.
- Explora com alguma dificuldade as possibilidades
expressivas do corpo.
- Adequa de forma débil, as possibilidades expressivas da
voz a diferentes contextos e situações.

- Não ajusta o discurso de acordo com a
situação/contexto.
- Não adapta linguagem verbal e linguagem nãoverbal.
- Não explora as possibilidades expressivas do corpo.
- Não adequa as possibilidades expressivas da voz a
diferentes contextos e situações.

- Constrói uma personagem convincente.
- Gere o espaço e o tempo.
- Movimenta-se de forma assertiva.
- Usa o discurso exigido pela situação de comunicação,
combinando o nível verbal com o não-verbal.

- A personagem construída é pouco convincente.
- Precisa da ajuda do professor para gerir o espaço e o
tempo.
- Apresenta falta de adequação a nível verbal ou não
verbal.

- Não consegue construir uma personagem.
- Não consegue gerir o espaço e o tempo.
- Apresenta total desadequação do discurso verbal e
não-verbal.

- Exprime-se com correção linguística.
- Utiliza vocabulário diversificado e adequado.

- Exprime-se com erros pontuais.
- O vocabulário utilizado é pouco diversificado.

- Exprime-se com muitos erros.

- Analisa criticamente os resultados.
- Tira conclusões que decorrem dos dados apresentados
e que estão em consonância com os conteúdos
estudados.
- Apresenta sugestões de melhoria e/ou propostas de
aprofundamento do estudo.

- Analisa os resultados, sem apresentar a sua perspetiva
sobre o assunto.
- Tira conclusões, que decorrem dos dados apresentados,
mas não os relaciona com os conteúdos estudados.
- Não apresenta sugestões de melhoria e/ou propostas
de aprofundamento do estudo.

- Não analisa os resultados.
- Não tira conclusões.
- Não apresenta sugestões de melhoria nem propostas
de aprofundamento do estudo.

H- Sensibilidade estética
e artística

Adequação

3

- Descodifica o tema.
- Recolhe vocabulário/informação sobre o tema.
- Desenvolve uma reflexão apresentando, de forma
clara e objetiva toda a informação necessária ao
esclarecimento do tema.

A- Linguagens e textos
Reflexão/
Argumentação

D- Pensamento crítico
e criativo
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Rubrica EA.EV/I – Execução vocal/Instrumental
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Apropriação

5

3

1

- Descodifica todos os aspetos da partitura dada
ou improvisada.
- Descodifica todas as figuras e notas musicais.
- Descodifica a melodia/harmonia.

- Descodifica parte essencial da partitura dada ou
improvisada.
- Descodifica parte essencial das figuras e das
notas musicais.
- Descodifica parte essencial da
melodia/harmonia.

- Não descodifica nenhum aspeto da partitura
dada ou improvisada.
- Não descodifica nenhuma figura ou nota
musical.
- Não descodifica qualquer aspeto da
melodia/harmonia.

- Domina totalmente a técnica do
instrumento/canto para o seu nível de
aprendizagem.

- Domina a técnica básica do instrumento/canto
para o seu nível de aprendizagem.

- Não domina qualquer aspeto da técnica do
instrumento/canto para o seu nível de
aprendizagem.

- Executa corretamente toda a partitura
(quanto ao andamento, à afinação, à
intensidade, à linha melódica ou ao
encadeamento harmónico).

- Executa suficientemente parte substancial da
partitura (quanto ao andamento, à afinação, à
intensidade, à linha melódica ou ao
encadeamento harmónico).

- Não executa a partitura.

- Introduz originalidade de forma correta e
assertiva na interpretação/improvisação da
atividade musical.

- Manifesta alguma originalidade na
interpretação/improvisação da atividade musical.

- Não manifesta originalidade na
interpretação/improvisação da atividade
musical.

- Analisa os resultados, sem apresentar a sua
perspetiva sobre o assunto.
- Tira conclusões, que decorrem dos dados
apresentados, mas não os relaciona com os
conteúdos estudados.
- Não apresenta sugestões de melhoria e/ou
propostas de aprofundamento do estudo.

- Não analisa os resultados.
- Não tira conclusões.
- Não apresenta sugestões de melhoria nem
propostas de aprofundamento do estudo.

B- Informação e
comunicação

Destreza
J- Consciência e domínio
do corpo

Rigor
I- Saber científico,
técnico e tecnológico
Criatividade
D- Pensamento crítico
e criativo

- Analisa criticamente os resultados.
- Tira conclusões que decorrem dos dados
apresentados e que estão em consonância com
os conteúdos estudados.
D- Pensamento crítico - Apresenta sugestões de melhoria e/ou
propostas de aprofundamento do estudo.
e criativo
Reflexão/
Argumentação
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Rubrica EA.EX.A – Execução artística
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Comunicação

B- Informação e
comunicação
Eficácia

5

1

- Demonstra capacidade de expressão de
acordo com o tema.
- Apresenta expressividade na comunicação
oral/facial/corporal, nos movimentos ou nos
registos gráficos.

- Apresenta expressividade na comunicação, mas
apenas em alguns elementos.

-Demonstra ausência de expressividade.

- Planifica, estabelecendo a sequência de etapas
para a concretização do projeto.

-Estabelece a sequência de etapas para o
desenvolvimento do projeto, mas não cumpre
algumas das etapas.

-Não planifica, nem estabelecendo a sequência
de etapas para a concretização do projeto

- Reconhece e experimenta e explora
propriedades expressivas dos materiais/corpo.

- Reconhece propriedades expressivas dos
materiais/corpo, mas não as explora.

- Não reconhece propriedades expressivas dos
materiais/corpo.

- Aplica processos de transformação com algumas
falhas.
- Interpreta e/ou recria as formas de intervenção
com algumas incoerências.

- Não aplica processos de transformação.
- Não interpreta e/ou recria as formas de
intervenção nem explora novas ideias.

- Reflete sobre as experiências
coreográficas/expressivas e visuais, mas não faz
juízos críticos
- Não apresenta sugestões de melhoria e/ou
propostas de aprofundamento do estudo.

- Não reflete sobre as experiências
coreográficas/expressivas e visuais.
- Não apresenta sugestões de melhoria nem
propostas de aprofundamento do estudo.

C- Raciocínio e
resolução de
problemas
Expressividade

3

H- Sensibilidade
estética e artística

- Aplica processos de transformação que visam
a formulação de novas ideias / conceitos.
- Interpreta e/ou recria novas formas de
D- Pensamento crítico intervenção no contexto da tarefa.
Criatividade

e criativo

- Reflete e faz juízos críticos sobre as
experiências coreográficas/expressivas e
visuais.
- Apresenta sugestões de melhoria e/ou
D- Pensamento crítico propostas de aprofundamento do estudo.
Reflexão/
Argumentação

e criativo
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Rubrica EA/EF.D – Atividade Rítmicas/dança
CRITÉRIOS

Mobilização

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Domínio do corpo
J- Consciência e
domínio do corpo
Interação
E- Relacionamento
Interpessoal

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
5

3

1

- Distingue diferentes possibilidades de
movimentação do Corpo, diferentes formas de
ocupar o Espaço ou de organização da Forma.
- Adequa movimentos do Corpo com estruturas
rítmicas marcadas pelo professor, integrando
diferentes elementos do Tempo e da Dinâmica.

- Distingue possibilidades de movimentação do
Corpo, de ocupar o Espaço ou de organização da
Forma, mas, revela dificuldade em adequar
movimentos do Corpo com estruturas rítmicas e
integrar diferentes elementos do Tempo e da
Dinâmica.

- Não distingue possibilidades de
movimentação do Corpo, de ocupar/evoluir no
Espaço ou de organização da Forma.

- Combina com facilidade deslocamentos,
movimentos e equilíbrios adequados à
expressão de motivos ou temas combinados
com os colegas e professor, de acordo com a
estrutura rítmica e melodia de composições
musicais.
- Interage com os colegas na apresentação das
suas tarefas, recebendo e aceitando as críticas
das mesmas.
- Emite apreciações sobre trabalhos observados
em diferentes contextos.

- Combina, ainda com algumas dificuldades
deslocamentos, movimentos e equilíbrios
adequados à expressão de motivos ou temas
combinados com os colegas e professor, de
acordo com a estrutura rítmica e melodia de
composições músicas.
- Interage com os colegas na apresentação das
suas tarefas, recebendo e aceitando críticas das
mesmas, mas não emite apreciações sobre os
trabalhos observados em diferentes contextos.

- Não combina deslocamentos ou movimentos
de acordo com a estrutura rítmica.

- Cria, de forma individual ou em grupo,
sequências de movimento em processos de
improvisação, mas não evidencia intencionalidade
nem progressão na ação.

- Não cria nem improvisa sequências de
movimentos.

- Cria, de forma individual ou em grupo,
sequências de movimento em processos de
improvisação e composição, antecipando
intencionalmente formas de entrada,
D- Pensamento crítico progressão na ação, e de finalização, ensaiadas
e criativo
para posterior apresentação.
Criatividade

- Não interage com os colegas na apresentação
de performances.
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Rubrica EF.PM.DE – Perícia e manipulação/Deslocamento e equilíbrio
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5

3

1

- Conhece e aplica as regras de segurança
pessoal e dos companheiros, bem como as
regras de preservação dos recursos materiais.

- Conhece as regras de segurança pessoal e dos
companheiros, bem como as regras de
preservação dos recursos materiais, mas não as
aplica.

- Não conhece, nem aplica as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, nem
de preservação do material.

- Realiza com sucesso ações motoras básicas
com aparelhos portáteis ou de deslocamento,
Destreza/Adequação
no solo ou em aparelhos, segundo uma
estrutura rítmica, encadeamento ou
combinação de movimentos.
J- Consciência e domínio
- Executa os gestos técnicos com correção e
do corpo
aplica-os em situações concretas da prova.

- Realiza ações motoras básicas com aparelhos
portáteis ou de deslocamento, no solo ou em
aparelhos.
- Executa os gestos técnicos com falhas que não
impedem a realização da prova.

- Não realiza ações motoras básicas.
- Executa os gestos técnicos com muitas
incorreções.

- Persiste na realização das tarefas, tentando
resolver por si, sem recorrer à ajuda do
professor.
- É perseverante, mesmo após várias
tentativas, mantendo sempre o interesse pela
atividade.
- Revela muito empenho e motivação no
aperfeiçoamento técnico.

- Recorre ao professor sempre que tem
dificuldades, sem tentar resolver por si.
- Desiste após 1 ou 2 tentativas.
- Revela empenho e motivação no
aperfeiçoamento técnico.

- Não persiste na realização das tarefas, nem
recorre ao professor.
- Desiste à primeira tentativa falhada
- Não se empenha no seu aperfeiçoamento
técnico.

- Respeita as regras organizativas que
permitem atuar em segurança, agindo com
cordialidade e respeito na relação com os
colegas e com o professor.

- Respeita algumas regras organizativas que
permitem atuar em segurança, nem sempre
agindo com cordialidade e respeito na relação
com os colegas e com o professor.

- Não respeita as regras organizativas, nem age
com cordialidade e respeito na relação com os
colegas e com o professor.

Segurança
G- Bem-estar, saúde e
ambiente

Autonomia/Resiliência

F- Desenvolvimento
Pessoal e autonomia

Cooperação
E- Relacionamento
Interpessoal
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Rubrica EF.J – Jogo de pares e coletivo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Cooperação

E- Relacionamento
Interpessoal

Pertinência
B- Informação e
comunicação
Rigor

5

3

1

- Demonstra comportamentos de cordialidade e
respeito pelos colegas, quer como
companheiros de equipa, quer como
adversários.
- Promove a entreajuda, interessando-se pelos
esforços dos companheiros, favorecendo o
espírito de equipa e a sua própria satisfação.

- Não apoia, nem se interessa pelos esforços dos
companheiros, mas colabora nas ações de jogo no
sentido de alcançar o seu objetivo.

- Não apoia os colegas.
- Não promove a entreajuda

- Demonstra conhecer o objetivo do jogo,
aplicando e fazendo cumprir as suas regras.
- Utiliza o material ou equipamentos adequados
a cada modalidade, preocupando-se com a sua
manutenção.

- Nem sempre cumpre as regras do jogo,
dificultando o alcance do objetivo.
- Utiliza o material ou equipamentos sem rigor.

- Não cumpre as regras do jogo.
- Não demonstra preocupação com o material
ou equipamentos.

- Conhece as regras de jogo e aplica-as na
totalidade.

- Conhece apenas algumas regras do jogo, mas
consegue participar nele.

- Não conhece as regras de jogo.

- Executa os gestos técnicos com correção e
aplica-os em situações concretas de jogo.

- Executa os gestos técnicos com correção,
individualmente, mas não os aplica em situação
de jogo.

- Executa os gestos técnicos com muitas
incorreções.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Destreza/
Domínio do corpo

J- Consciência e
domínio do corpo
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Rubrica EF.G – Jogo de pares e coletivo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Destreza/
Domínio do corpo

5

3

1

- Realiza habilidades gímnicas básicas em
esquemas ou sequências no solo e em
aparelhos encadeando e ou combinando as
ações com fluidez e harmonia de movimento.

- Realiza habilidades gímnicas básicas em
esquemas ou sequências no solo e em aparelhos.

- Não realiza as habilidades gímnicas básicas.

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo
ao professor ou aos pares após tentar resolver
por si.

- Recorre ao professor ou aos pares sempre que
tem uma dificuldade, sem tentar resolver por si.

- Desiste da realização da tarefa à primeira
dificuldade e não recorre ao professor nem aos
pares.

- Respeita sempre as regras organizativas que
permitem atuar em segurança, agindo com
cordialidade e respeito na relação com os
colegas e com o professor.

- Respeita as regras organizativas que permitem
atuar em segurança, nem sempre agindo com
cordialidade e respeito na relação com os colegas
ou com o professor.

- Não respeita as regras organizativas, nem age
com cordialidade e respeito na relação com os
colegas ou com o professor.

- Conhece e aplica sempre as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, bem
como as regras de preservação dos recursos
materiais.

- Conhece as regras de segurança pessoal e dos
companheiros, bem como as regras de
preservação dos recursos materiais, mas não as
aplica.

- Não conhece, nem aplica as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, nem
de preservação do material.

J- Consciência e
domínio do corpo

Persistência
F- Desenvolvimento
Pessoal e autonomia

Cooperação

E- Relacionamento
Interpessoal

Segurança

G- Bem-estar, saúde e
ambiente

´
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Rubrica EF.PN – Atividades de exploração da natureza
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Apropriação

5

3

1

- Conhece, prepara com antecedência e sabe
utilizar os materiais necessários à atividade,
fazendo a sua manutenção se necessário.

- Apesar de saber utilizar os materiais necessários,
não os prepara com antecedência ou não faz a sua
manutenção quando necessário.

- Não reconhece materiais nem a sua utilidade
para a prática em questão.

- Pratica as atividades em ambientes
circunscritos, cumprindo as regras de segurança
e zelando por si e pelos colegas.
- Protege o Ambiente, cumprindo regras de
conduta do meio em que realiza a atividade.

- Pratica as atividades em ambientes circunscritos,
mas nem sempre cumpre as regras de segurança.
É necessário intervir, por vezes, para que a
conduta se mantenha de acordo com as normas.

- Ignora regras de segurança ou de
funcionamento de áreas de atividade.
- Comete erros críticos ao afastar-se de zonas
de prática ou ao não cumprir instruções.

- Estuda o meio onde se desenvolve a atividade,
reconhecendo fenómenos naturais e
interpretando a Natureza.

- Estuda o meio onde se desenvolve a atividade,
sem, no entanto, reconhecer fenómenos naturais
da Natureza.

- Demonstra desconhecimento do meio onde
se realiza a atividade.

- Executa as sequências de ações técnicas com
rigor e cumpre as normas da atividade.

- Executa as ações técnicas sem, no entanto, obter
total eficácia.

- Não consegue executar as técnicas nem
desempenhar tarefas.

B- Informação e
comunicação

Segurança

G- Bem-estar, saúde e
ambiente

Análise

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Destreza/
Domínio Técnico

J- Consciência e
domínio do corpo
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RUBRICA- I1C.CO.3-Compreensão Oral - 3º ano- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Muito Bom
Compreende

Compreensão

completamente palavras e
expressões muito simples,
comunicadas de forma

Saber científico, técnico e

uiclara e pausada; identifica
uisons e entoações
todiferentes; acompanha a
B sequência de histórias
o conhecidas, muito simples
me curtas, com apoio

Bom
Compreende com facilidade
palavras e expressões muito
simples, comunicadas de
forma clara e pausada;
identifica com facilidade
sons e entoações
diferentes; acompanha com
facilidade a sequência de
histórias conhecidas, muito
simples e curtas, com apoio
visual/audiovisual.

visual/audiovisual.

tecnológico

Compreende em parte

Compreende com alguma

Insuficiente1
Não compreende
palavras e

palavras e expressões muito

dificuldade palavras e

expressões muito simples,

simples, comunicadas de

expressões muito simples,

comunicadas de forma clara

forma clara e pausada;

comunicadas de forma clara e

e pausada; não identifica

identifica em parte sons e

pausada; identifica com

sons e entoações diferentes;

entoações diferentes;

alguma dificuldade sons e

não acompanha a sequência

acompanha em parte a

entoações diferentes;

de histórias conhecidas,

sequência de histórias

acompanha com alguma

muito simples e curtas, com

conhecidas, muito simples e

dificuldade a sequência de

apoio visual/audiovisual.

curtas, com apoio

histórias conhecidas, muito

visual/audiovisual.

simples e curtas, com apoio

Suficiente

Insuficiente

visual/audiovisual.

Rigor
Saber científico, técnico e
tecnológico

Aplica conhecimentos para

Aplica com algumas

Aplica em parte

Aplica com alguma

Não aplica conhecimentos

transmitir a informação

incorrecções

conhecimentos para

dificuldade conhecimentos

para transmitir a informação

apreendida.

conhecimentos para

transmitir a informação

para transmitir a informação

apreendida.

transmitir a informação

apreendida.

apreendida.

apreendida.
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RUBRICA- I1C.CO.4-Compreensão Oral - 4º ano- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Muito Bom
Compreende
completamente palavras e
expressões muito simples,
comunicadas de forma

Compreensão

Saber

científico,

técnico

uiclara e pausada ; entende
uicompletamente instruções
tosimples para completar
B pequenas tarefas;
o acompanha
mcompletamente a

Bom
Compreende com facilidade
palavras e expressões muito
simples, comunicadas de
forma clara e pausada ;
entende com facilidade
instruções simples para
completar pequenas
tarefas; acompanha com
facilidade a sequência de
pequenas histórias.

dificuldade palavras e

expressões muito simples,

simples, comunicadas de

expressões muito simples,

comunicadas de forma clara

forma clara e pausada ;

comunicadas de forma clara e

e pausada ;não entende

entende em parte instruções

pausada ; entende com

instruções simples para

simples para completar

alguma dificuldade instruções

completar pequenas tarefas;

pequenas tarefas; acompanha

simples para completar

não acompanha a sequência

em parte a sequência de

pequenas tarefas; acompanha

de pequenas histórias.

pequenas histórias.

com alguma dificuldade a
sequência de pequenas
histórias.

Aplica conhecimentos para

Aplica com algumas

Aplica em parte

Aplica com alguma

Não aplica conhecimentos

transmitir a informação

incorrecções

conhecimentos para

dificuldade conhecimentos

para transmitir a informação

apreendida.

conhecimentos para

transmitir a informação

para transmitir a informação

apreendida.

transmitir a informação

apreendida.

apreendida.

apreendida.
tecnológico

palavras e expressões muito

Insuficiente

histórias.

Rigor

científico,

Compreende com alguma

e sequência de pequenas

tecnológico

Saber

Compreende em parte

Insuficiente1
Não compreende
palavras e

Suficiente

técnico

e
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RUBRICA- I1C.IO.3-Interação Oral - 3º ano- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Muito Bom
- Participa ativamente nas

Colaboração

tarefas de sala de aula.
Cumpre as regras

Bom

- Participa nas tarefas de sala de
aula com alguma facilidade.

. Cumpre as regras estabelecidas.

-Cumpre algumas regras
estabelecidas.

estabelecidas, favorecendo

-Informação e comunicação

Comunicação

uium bom ambiente de
uitrabalho.
toComunica eficazmente em
Bcontexto.
o- Intervém de forma
m
adequada e oportuna.
- Interage usando a língua
estrangeira.

Suficiente

- Participa nas tarefas de sala de
aula com facilidade

Insuficiente
- Participa nas tarefas de sala de aula
com alguma dificuldade.
-Cumpre com dificuldade regras
estabelecidas.

Comunica com facilidade em
contexto.

- Comunica em contexto com
alguma eficácia.

- Comunica em contexto sem grande
eficácia.

- Intervém de forma adequada e
oportuna.

- Intervém de forma adequada e
oportuna.

- Intervém de forma adequada e
oportuna.

- Interage usando a língua
estrangeira com facilidade.

- Esforça-se por interagir usando a
língua estrangeira.

- Esforça-se por interagir usando a
língua estrangeira com dificuldade a.
- Não Pede clarificação ou

- Pede clarificação ou repetição.

- Não comunica em contexto.
- Não intervém ou fá-lo de forma
desadequada e
inoportuna.
- Não interage usando a língua estrangeira.
- Não pede clarificação ou repetição.

- Pede clarificação ou repetição.

- Pede clarificação ou repetição.

repetição.

Informação e comunicação

Persuasão

Insuficiente- 1
- Não participa nas tarefas
de sala de aula. Não cumpre
as regras estabelecidas.

- Não interage usando a língua estrangeira.
- Não pede clarificação ou repetição.

Exprime opinião partilhando
- Exprime opinião e partilha ideias e - Exprime opinião e partilha ideias e
ideias e sentimentos justificando sentimentos, com alguma facilidade sentimentos, mas sem os justificar.
as suas ideias.

- Exprime opinião e partilha ideias e - Não exprime opinião, nem partilha ideias e
sentimentos, com dificuldade e sem os sentimentos
justificar.

-Pensamento crítico e
pensamento criativo

Correção linguística

-Linguagem e textos

- Revela:

- Revela:

- Revela:

- Revela:

-Bom domínio de estruturas
gramaticais simples;

- Erros gramaticais, mas com algum
controlo sobre estruturas básicas;

- Erros gramaticais, mas com
alguma dificuldade no controlo
sobre estruturas básicas;

- Erros gramaticais, mas com muita
dificuldade no controlo sobre
estruturas básicas;

- bom controlo e adequação
vocabular.

- utilização de vocabulário com
lacunas.

- utilização de vocabulário com
algumas lacunas.

- utilização de vocabulário com muitas
lacunas.

- Revela:
- domínio limitado de estruturas gramaticais
simples, cometendo erros frequentes.
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RUBRICA- I1C.IO.3-Interação Oral - 4º ano- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Colaboração

-Informação e comunicação

Comunicação

Muito Bom
- Participa ativamente nas
tarefas de sala de aula.

u Cumpre as regras
i estabelecidas,
u favorecendo um bom
it ambiente de trabalho.
o Comunica eficazmente
B em contexto.
o - Intervém de forma
adequada e oportuna.
m- Interage usando a língua
estrangeira.
- Pede clarificação ou
repetição.

Bom

Suficiente

- Participa nas tarefas de sala
- Participa nas tarefas de sala de
de aula com alguma facilidade. aula com alguma dificuldade.
-Cumpre algumas regras
-Cumpre com dificuldade regras
estabelecidas.
estabelecidas.

Comunica com facilidade em
contexto.
- Intervém de forma
adequada e oportuna.
- Interage usando a língua
estrangeira com facilidade.

- Comunica em contexto com
alguma eficácia.
- Intervém de forma adequada
e oportuna.
- Esforça-se por interagir
usando a língua estrangeira.
- Pede clarificação ou
repetição.

- Pede clarificação ou
repetição.

Informação e comunicação

Persuasão

Pensamento crítico e
pensamento criativo

Correção linguística

-Linguagem e textos

Exprime opinião
partilhando ideias e
sentimentos justificando
as suas ideias.
- Revela:
-Bom domínio de
estruturas gramaticais
simples;
- bom controlo e adequação
vocabular.

Insuficiente

- Participa nas tarefas de sala
de aula com facilidade
. Cumpre as regras
estabelecidas.

- Exprime opinião e partilha
ideias e sentimentos, com
alguma facilidade.

- Exprime opinião e partilha
ideias e sentimentos, mas sem
os justificar.

- Revela:
- Erros gramaticais, mas com
algum controlo sobre
estruturas básicas;
- utilização de vocabulário
com lacunas.

- Revela:
- Erros gramaticais, mas com
alguma dificuldade no
controlo sobre estruturas
básicas;
- utilização de vocabulário
com algumas lacunas.

Insuficiente- 1
- Não participa nas tarefas de sala de
aula. Não cumpre as regras estabelecidas.

- Não comunica em contexto.
- Comunica em contexto sem
- Não intervém ou fá-lo de forma
grande eficácia.
desadequada e
- Intervém de forma adequada e inoportuna.
- Não interage usando a língua
oportuna.
- Esforça-se por interagir usando estrangeira.
- Não pede clarificação ou repetição.
a língua estrangeira com
- Não interage usando a língua
dificuldade a.
estrangeira.
- Não pede clarificação ou repetição..
- Não Pede clarificação ou
repetição.
- Exprime opinião e partilha
ideias e sentimentos, com
dificuldade e sem os justificar.

- Revela:
- Erros gramaticais, mas com
muita dificuldade no controlo
sobre estruturas básicas;
- utilização de vocabulário com
muitas lacunas.

- Não exprime opinião, nem partilha ideias
e sentimentos

- Revela:
- domínio limitado de estruturas
gramaticais simples, cometendo erros
frequentes.
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RUBRICA- I1C.PE.3-Produção Escrita - 3º ano- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Muito Bom

Desenvolvimento
temático

- Desenvolve, sem desvios, a
temática proposta.

Saber

científico,

técnico

e

tecnológico

Estrutura
Informação e comunicação

- Apresenta informação relevante.

ui
ui - Respeita a estrutura do tipo
texto solicitado e cumpre
tode
as intenções comunicativas
B previstas.
o
m

Bom

Suficiente

Insuficiente

- Desenvolve, com desvios pontuais, - Desenvolve, com desvios regulares, a - Desenvolve, com dificuldade, a
a temática proposta.
temática proposta.
temática proposta.

Insuficiente- Desenvolve,
1com desvios
significativos, a temática proposta.

- Apresenta informação quase
sempre relevante.

- Apresenta informação nem
sempre relevante.

- Apresenta informação nem
sempre relevante.

- Apresenta informação
irrelevante.

- Respeita a estrutura do tipo
de texto solicitado,
apresentando falhas pouco
significativas, e cumpre as
intenções comunicativas
previstas.

- Respeita com alguma facilidade
a estrutura do tipo de texto
solicitado, apresentando falhas
pouco significativas, e cumpre
com alguma facilidade as
intenções comunicativas
previstas.

- Respeita com dificuldade a
estrutura do tipo de texto
solicitado, apresentando algumas
falhas significativas, e cumpre
com alguma facilidade as
intenções comunicativas
previstas com dificuldade.

- Não respeita a estrutura do tipo
de texto solicitado e cumpre
parcialmente as intenções
comunicativas previstas.

- Estrutura o texto, articulando
as ideias de forma coerente.

Coesão

Linguagem e textos

Correção linguística

- Estrutura o texto, articulando as - Estrutura o texto com alguma
- Estrutura o texto com alguma
- Estrutura o texto, articulando as
ideias de forma coerente, podendo facilidade, articulando as ideias de
dificuldade, articulando as ideias de ideias de forma pouco coerente.
apresentar algumas imprecisões.
forma coerente, podendo apresentar forma pouco coerente, podendo
algumas imprecisões.
apresentar muitas imprecisões.
- Utiliza, com eficácia,
- Não utiliza mecanismos de coesão
mecanismos de coesão textual, - Utiliza, com alguma eficácia,
textual.
por exemplo: cadeias de
mecanismos de coesão textual.
- Utiliza, com alguma facilidade,
- Utiliza, com alguma dificuldade,
referência, através de
mecanismos de coesão textual.
mecanismos de coesão textual.
substituições nominais ou
pronominais.
- Redige um texto sem
incorreções, ou com incorreções
ocasionais.

- Redige um texto, apresentando
algumas incorreções não
impeditivas da compreensão.

- Evidencia muito bom controlo
vocabular.

- Evidencia algum controlo
vocabular.

- Domina as estruturas e formas
gramaticais.

- Apresenta incorreções no
domínio das estruturas e formas
gramaticais.

- Utiliza pontuação adequada e
ortografia precisa.

Linguagem e textos

- Utiliza pontuação geralmente
adequada e ortografia precisa.

- Redige um texto, apresentando
algumas incorreções por vezes
impeditivas da compreensão.

- Redige um texto, apresentando
muitas incorreções por vezes
impeditivas da compreensão.

Redige um texto, apresentando
incorreções impeditivas da
compreensão.

- Evidencia algum controlo vocabular. - Evidencia pouco controlo
- Não evidencia controlo vocabular.
vocabular.
- Apresenta algumas incorreções no
- Não domina as estruturas e formas
domínio das estruturas e formas
- Apresenta muitas incorreções no
gramaticais.
gramaticais.
domínio das estruturas e formas
gramaticas.
- Utiliza pontuação desadequada e
- Utiliza pontuação ocasionalmente
ortografia imprecisa
adequada e ortografia pouco precisa. - Utiliza pontuação pouco adequada e
ortografia pouco precisa.

P á g i n a | 142

RUBRICA- I1C.PE.4-Produção Escrita - 4º ano- Inglês 1º ciclo
CRITÉRIOS

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
Muito Bom

Desenvolvimento
temático
Saber científico, técnico e
tecnológico

Estrutura

Linguagem e textos

Correção linguística

Suficiente

- Desenvolve, sem desvios, a - Desenvolve, com desvios
- Desenvolve, com desvios
temática proposta.
pontuais, a temática proposta. regulares, a temática proposta.
- Apresenta informação

uirelevante.
ui
to- Respeita a estrutura do
B tipo de texto solicitado e
o cumpre as intenções
comunicativas previstas.
m

Informação e
comunicação

Coesão

Bom

- Estrutura o texto,
articulando as ideias de
forma coerente.
- Utiliza, com eficácia,
mecanismos de coesão
textual, por exemplo:
cadeias de referência,
através de substituições
nominais ou pronominais.
- Redige um texto sem
incorreções, ou com
incorreções ocasionais.
- Evidencia muito bom
controlo vocabular.

Insuficiente
- Desenvolve, com dificuldade, a
temática proposta.

Insuficiente- 1
- Desenvolve, com desvios significativos, a
temática proposta.

- Apresenta informação
quase sempre relevante.

- Apresenta informação nem
sempre relevante.

- Apresenta informação nem
sempre relevante.

- Apresenta informação irrelevante.

- Respeita a estrutura do
tipo de texto solicitado,
apresentando falhas pouco
significativas, e cumpre as
intenções comunicativas
previstas.

- Respeita com alguma
facilidade a estrutura do tipo
de texto solicitado,
apresentando falhas pouco
significativas, e cumpre com
alguma facilidade as
intenções comunicativas
previstas.

- Respeita com dificuldade a
estrutura do tipo de texto
solicitado, apresentando
algumas falhas significativas,
e cumpre com alguma
facilidade as intenções
comunicativas previstas com
dificuldade.

- Não respeita a estrutura do tipo de
texto solicitado e cumpre parcialmente
as intenções comunicativas previstas.

- Estrutura o texto, articulando
as ideias de forma coerente,
podendo apresentar algumas
imprecisões.

- Estrutura o texto com alguma
facilidade, articulando as ideias
de forma coerente, podendo
apresentar algumas imprecisões.

- Utiliza, com alguma eficácia, - Utiliza, com alguma facilidade,
mecanismos de coesão textual. mecanismos de coesão textual.

- Redige um texto,
- Redige um texto, apresentando
apresentando algumas
algumas incorreções por vezes
incorreções não impeditivas da impeditivas da compreensão.
compreensão.
- Evidencia algum controlo
vocabular.

- Estrutura o texto com alguma
- Estrutura o texto, articulando as ideias de
dificuldade, articulando as ideias forma pouco coerente.
de forma pouco coerente,
- Não utiliza mecanismos de coesão textual.
podendo apresentar muitas
imprecisões.
- Utiliza, com alguma dificuldade,
mecanismos de coesão textual.

- Redige um texto, apresentando Redige um texto, apresentando
muitas incorreções por vezes
incorreções impeditivas da compreensão.
impeditivas da compreensão.
- Não evidencia controlo vocabular.
- Evidencia pouco controlo
vocabular.
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Linguagem e textos

- Domina as estruturas e
formas gramaticais.

- Evidencia algum controlo
vocabular.

- Utiliza pontuação adequada e - Apresenta incorreções no
ortografia precisa.
domínio das estruturas e
formas gramaticais.
- Utiliza pontuação geralmente
adequada e ortografia precisa.

- Apresenta algumas incorreções - Apresenta muitas incorreções
no domínio das estruturas e
no domínio das estruturas e
formas gramaticais.
formas gramaticais.
- Utiliza pontuação
ocasionalmente adequada e
ortografia pouco precisa.

- Utiliza pontuação pouco
adequada e ortografia pouco
precisa.

- Não domina as estruturas e formas
gramaticais.
- Utiliza pontuação desadequada e
ortografia imprecisa
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RUBRICA- I1C.CD.3/4-Caderno Diário - 3º e 4º anos- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Muito Bom

Completude

- Apresenta registos de
todos os dados/ passos

Informação
comunicação

e

Estrutura

necessários à realização das
tarefas.

ui
uit- - Apresenta informação
o estruturada e clara;
Bo
- Muito boa apresentação.
m

- Apresenta registo de
grande parte dos dados /
passos necessários à
realização das tarefas.

- Apresenta registo de parte

- Apresenta poucos registos

InsuficienteApresenta1registos

dos dados / passos

dos dados / passos

incompletos que não

necessários à realização das

necessários à realização das

asseguram a realização das

tarefas.

tarefas.

tarefas.

- Estrutura a informação,

- Estrutura a informação, mas

-Estrutura a informação com

- Sem informação existente.

sendo fácil fazer a sua

nem sempre é fácil fazer a

dificuldade não facilitando a

utilização posterior.~

sua utilização posterior.

utilização posterior de

- Apresentação pouco

informação

cuidada.

Bom

- Boa apresentação.

Suficiente

- Boa apresentação.
- Apresentação pouco

Informação e
comunicação
Correção linguística

cuidada.
- Respeita as convenções ao

- Apresenta falhas, que não

- Apresenta falhas, que

- Apresenta falhas, que

- Os erros existentes

nível do discurso e

impedem a comunicação.

impedem um pouco a

impedem a comunicação.

deturpam a comunicação na

apresenta as atividades

Linguagem e textos
Reflexão

Pensamento
crítico e criativo

Insuficiente

comunicação.

totalidade.

com correção.
- Todas as reflexões

- Reformula os erros com

- Reformula os erros com

- Reformula com dificuldade

Não consegue reformular os

evidenciam capacidade

base nas orientações do

base nas orientações do

os erros com base nas

erros nem refletir sobre o

crítica e apresentam

professor, e produz

professor, mas não produz

orientações do professor, e

processo de trabalho.

sugestões para melhoria do

reflexão crítica sobre o

reflexão crítica sobre o

não produz reflexão crítica

desempenho. Reformula

processo de trabalho.

processo de trabalho.

sobre o processo de trabalho.

erros.
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RUBRICA- I1C.OSA.3/4-Observação na Sala de Aula - 3º e 4º anos- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Empenho

Muito Bom
-Empenha-se na realização
das atividades propostas.

Bom
-Realiza as atividades
propostas com facilidade.

-Saber científico, técnico e

-Realiza as atividades

-Realiza as atividades

Insuficiente1 as atividades
-Não realiza

propostas, mas necessita da

propostas com dificuldade e

propostas.

intervenção do professor.

necessita da intervenção do

Suficiente

professor.

tecnológico

Segurança

Insuficiente

ui
uit-Utiliza métodos de
o trabalho eficazes.
Bo
-Desenvolve as
m

-Utiliza métodos de

-Necessita de alguma ajuda

-Necessita muito da ajuda do

-Não realiza as aprendizagens

trabalho eficazes com

do professor, para adequar os

professor, para adequar os

previstas.

alguma facilidade.

métodos de trabalho à

métodos de trabalho à

atividade proposta, no

atividade proposta, no

- Desenvolve as

sentido de desenvolver as

sentido de desenvolver as

-Desenvolvimento pessoal e

aprendizagens previstas

aprendizagens previstas.

aprendizagens previstas.

autonomia

com alguma facilidade.

aprendizagens previstas.

Responsabilidade

Raciocínio e resolução de
problemas

-É pontual.

-É pontual.

-Chega atrasado.

-Chega atrasado.

-Chega atrasado.

- Faz-se acompanhar do

- Faz-se quase sempre

-Nem sempre se faz

-Não se faz acompanhar do

-Não se faz acompanhar do

material necessário.

acompanhar do material

acompanhar do material

material necessário

material necessário.

necessário.

necessário.

frequentemente.

- Realiza a tarefa quase

-Realiza a tarefa, mas não

- Não realiza a tarefa e/ou

sempre dentro do prazo

cumpre o prazo estabelecido.

não cumpre o prazo

- Realiza a tarefa dentro do
prazo estabelecido

-Não cumpre o prazo

estabelecido

Cooperação

criativo

estabelecido.

-Cumpre as regras

-Cumpre as regras

-Cumpre as regras

-Por vezes cumpre as regras

-Não cumpre as regras

estabelecidas contribuindo

estabelecidas, com pouca

estabelecidas, mas necessita

estabelecidas, mas necessita

estabelecidas.

para um clima favorável à

monitorização do professor.

da monitorização do

da monitorização do

professor.

professor.

aprendizagem.
Pensamento crítico e

estabelecido.
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RUBRICA- I1C.TG.3/4-Trabalho de Grupo - 3º e 4º anos- Inglês 1º ciclo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Compreensão/
Interpretação

Muito Bom
Compreende e interpreta
claramente os
conteúdos/informação a

-Informação e comunicação

Rigor
i Raciocínio e resolução de

uimobilizar.
uit
o Mobiliza conhecimentos
Bocom correção científica.
m

Bom
Compreende e interpreta os
conteúdos/informação
mobilizando-os com alguma
facilidade.

Suficiente

Insuficiente

Compreende e interpreta os

Compreende e interpreta os

conteúdos/informação

conteúdos/informação

mobilizando-os com alguma

mobilizando-os com

dificuldade.

dificuldade

Mobiliza conhecimentos

Mobiliza conhecimentos com

Mobiliza conhecimentos com

com muita correção

alguma correção científica.

pouca correção científica.

Insuficiente1
Não compreende nem
interpreta os conteúdos a
mobilizar

Não mobiliza conhecimentos.

científica.

problemas

Raciocínio

-Raciocínio e resolução de

Define e executa

Executa estratégias

Executa estratégias

Executa estratégias

Não define, nem executa

estratégias adequadas

adequadas conducentes à

adequadas conducentes à

adequadas conducentes à

estratégias adequadas

conducentes à resolução do

resolução do problema com

resolução do problema com

resolução do problema com

conducentes à resolução do

problema.

facilidade.

alguma facilidade.

alguma dificuldade.

problema.

Comunica ideias/resultados

Comunica ideias/resultados

Comunica ideias/resultados

Comunica ideias/resultados

Não comunica

de forma clara e objetiva.

com muita clareza e

com alguma clareza e

com pouca clareza e

ideias/resultados de forma

objetividade.

objetividade.

objetividade.

clara e objetiva

Realiza as tarefas propostas

Realiza muitas tarefas com

Realiza algumas das tarefas

Realiza algumas das tarefas

Não realiza as tarefas

com iniciativa cumprindo os

iniciativa, cumprindo quase

com alguma iniciativa, nem

com pouca iniciativa, nem

propostas.

prazos estabelecidos.

sempre os prazos

sempre cumprindo os prazos

sempre cumprindo os prazos

estabelecidos.

estabelecidos.

estabelecidos.

problemas

Clareza

Linguagem e textos

Responsabilidade

-Desenvolvimento pessoal e
autonomia
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RUBRICAS
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
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Rubrica P-00 -Trabalho individual
CRITÉRIOS

Empenhamento
F- Desenvolvimento pessoal
e autonomia

5 ( Cumpriu plenamente)

- Dispõe da maior parte do material necessário.

- Não dispõe do material necessário.

- Realiza a tarefa proposta, na sua totalidade.

- Realiza de forma incompleta a tarefa proposta.

- Não faz a tarefa proposta ou realiza-a de
modo muito incompleto.

- Cumpre o prazo estipulado.

- Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.
- Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por
falta de empenho e diligência.

- Realiza a tarefa, revelando persistência, só
recorrendo ao professor e aos pares após tentar
F- Desenvolvimento pessoal resolver por si.
e autonomia

E-Relacionamento
interpessoal

Rigor
I- Saber científico, técnico e
tecnológico

1 ( Não cumpriu)

- Possui todo o material necessário.

Persistência

Cooperação

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

- Cumpre todas as regras de trabalho e de
convivência, contribuindo para um bom ambiente
de trabalho.
- Presta ajuda aos colegas quando solicitado.

- Utiliza com rigor conceitos, vocabulário e técnicas
inerentes ao tema.

- Realiza a tarefa, revelando alguma persistência na sua
execução, recorrendo ao professor e aos pares sempre
que tem uma dificuldade.

- Desiste da realização da tarefa, não recorrendo
ao professor nem aos pares.

- Cumpre a maioria das regras de trabalho e de
convivência, mas, por vezes, distrai e perturba os colegas

- Não cumpre as regras de trabalho e de
convivência, distraindo e perturbando os colegas

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado, mas com
relutância.

- Recusa ajuda aos colegas, quando solicitado.

- Apresenta falhas de rigor que não deturpam a resolução.

- Apresenta falhas graves de rigor.
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Rubrica P-O1 - Produção oral (apreciação crítica ou outro)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Adequação

- Apresenta informação relevante, respeitando a
temática proposta, com um discurso claro e coerente.
- Recorre a mecanismos de coesão.

3 ( Cumpriu parcialmente)
- Apresenta informação nem sempre relevante, mas
respeitando a temática proposta, com um discurso com
algumas interrupções e com uma organização das ideias
nem sempre coerente.

1 ( Não cumpriu)
- Apresenta informação muito pouco relevante, não
respeitando a temática proposta, com um discurso
impercetível e com ideias isoladas.
- Não recorre a mecanismos de coesão.

I - Saber científico,
técnico e tecnológico
- Comunica com muita espontaneidade e
muita facilidade de expressão.

- Comunica evidenciando hesitações, mas mantendo
alguma fluência.

- Transmite a mensagem de forma clara, com
pronúncia, entoação e ritmo muito adequados.

- Transmite a mensagem com pronúncia, entoação e
ritmo com alguns desvios ao padrão, mas percetível.

- Demonstra expressividade através da expressão
facial e corporal apropriada.

- Demonstra expressividade facial e corporal, mas
apenas em alguns momentos.

- Demonstra muito pouca expressividade, tanto facial,
como corporal.

- Interage eficazmente em todos os momentos,
mantendo o contacto visual.

- Interage com o interlocutor, mantendo algum contacto
visual.

- Não interage com o interlocutor, nem
mantém contacto visual.

E - Relacionamento
interpessoal

- Capta a atenção da audiência muito facilmente.

- Capta a atenção da audiência em alguns momentos.

- Não capta a atenção da audiência.

- Revela um domínio suficiente de estruturas gramaticais,
usando algumas estruturas complexas.

- Não revela domínio das estruturas gramaticais.

Correção linguística

- Revela bom domínio de estruturas gramaticais
simples, usando com muita frequência estruturas
complexas.

Fluência
B - Informação e
comunicação

Interação

A - Linguagem e textos

- Utiliza vocabulário muito diversificado e muito
adequado.

- Utiliza vocabulário diversificado e adequado.

- Comunica com muito pouca fluência e entoação.
- Transmite a mensagem com pronúncia, entoação e
ritmo muito pouco percetíveis.

- Utiliza vocabulário muito pouco diversificado e nem
sempre adequado.
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Rubrica P-O2 - Exposição oral
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estruturação

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado e
cumpre as intenções comunicativas previstas.

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado,
apresentando falhas pouco significativas, e cumpre as
intenções comunicativas previstas.

Adequação

- Apresenta informação relevante, respeitando a
temática proposta, com um discurso claro e coerente.

A-Linguagens e textos

- Recorre a mecanismos de coesão.

- Apresenta informação nem sempre relevante, mas
respeitando a temática proposta, com um discurso com
algumas interrupções e com uma organização das ideias
nem sempre coerente.

A-Linguagens e textos

1 ( Não cumpriu)
- Não respeita a estrutura do tipo de texto solicitado e
cumpre, parcialmente, as intenções comunicativas
previstas.

- Apresenta informação muito pouco relevante, não
respeitando a temática proposta, com um discurso
impercetível e com ideias isoladas.
- Não recorre a mecanismos de coesão.

Interação

E-Relacionamento
interpessoal

Correção linguística

- Demonstra expressividade através da expressão
facial e corporal apropriada.

- Demonstra expressividade facial e corporal, mas
apenas em alguns momentos.

- Demonstra muito pouca expressividade, tanto facial,
como corporal.

- Interage, eficazmente, em todos os momentos,
mantendo o contacto visual.

- Interage com o interlocutor, mantendo algum contacto
visual.

- Não interage com o interlocutor, nem
mantém contacto visual.

- Capta a atenção da audiência muito facilmente.

- Capta a atenção da audiência em alguns momentos.

- Não capta a atenção da audiência.

- Revela bom domínio de estruturas gramaticais
simples, usando com muita frequência estruturas
complexas.

- Revela um domínio suficiente de estruturas gramaticais,
usando algumas estruturas complexas.

- Não revela domínio das estruturas gramaticais.

- Utiliza vocabulário muito diversificado e muito
adequado.
A-Linguagens e textos

-Referencia as fontes utilizadas.

- Utiliza vocabulário diversificado e adequado.

- Utiliza vocabulário muito pouco diversificado e nem
sempre adequado.

- Referencia as fontes utilizadas, revelando algumas
falhas.

-Não referencia as fontes utilizadas.
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Rubrica P-O3 - Debate/Diálogo argumentativo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Problematização

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Identifica, formula e relaciona, com clareza e de
forma completa e abrangente, os problemas e/ou
questões-chave.

- Identifica, formula e relaciona os problemas e/ ou
questões-chave com falta de clareza e, ou de forma
incompleta e limitada.

- Não identifica, não formula nem relaciona os
problemas e/ou questões-chave.

- Mobiliza informação relevante que permite
e
progresso
da
o aprofundamento
discussão, fundamentando a análise apresentada.

- Mobiliza alguma informação relevante para
aprofundar a discussão.

- Não mobiliza informação que permita
aprofundamento e progresso da discussão.

- Usa a terminologia específica ao tema e
apresenta argumentos
de
forma
articulada,
coerente e fundamentada.

- Usa terminologia específica do tema e apresenta
argumentos, mas nem sempre de forma articulada,
coerente e fundamentada.

- Não usa terminologia específica do tema e não
apresenta argumentos, ou estes são incoerentes,
desarticulados, não fundamentados.

- Confronta argumentos para encontrar semelhanças
e diferenças que levem ao esclarecimento do
auditório, evidenciando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados.

- Confronta argumentos que levem ao esclarecimento do
auditório, contudo faltando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados.

- Não confronta argumentos que levem
ao esclarecimento do auditório, o u f á -lo s e m
convicção, segurança e assertividade.

C- Raciocínio e
resolução de problemas

Pertinência
B-Informação e
comunicação

Adequação
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Persuasão
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

o
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Rubrica P-O4 - Leitura expressiva
CRITÉRIOS
Dicção
J- Consciência e domínio
do corpo

Fluência

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Pronuncia/articula sem dificuldade todas as palavras,
lê com clareza e coloca muito bem a voz.

- Pronuncia/articula com alguma dificuldade as palavras,
lê com pouca clareza e apresenta alguma dificuldade na
colocação da voz.

- Pronuncia/articula com muita dificuldade as
palavras, lê sem clareza e não coloca bem a voz.

- Lê de forma fluente e com um ritmo muito
adequado ao texto.

- Lê com razoável fluência, mas com um ritmo
pouco adequado ao texto.

- Não lê de forma fluente, nem com um ritmo
adequado ao texto.

- Lê de forma muito expressiva, transmitindo
sentimentos/emoções presentes no texto e
respeitando todos os sinais de pontuação.

- Lê com alguma expressividade, transmitindo os
sentimentos/emoções presentes no texto, respeitando
alguns sinais de pontuação.

- Lê sem expressividade na sua leitura, não
transmitindo sentimentos/ emoções presentes no
texto, nem respeitando os sinais de pontuação.

- Capta a atenção da audiência muito facilmente.

- Capta a atenção da audiência em alguns
momentos.

-Não capta a atenção da audiência.

B- Informação e
comunicação

Expressividade
J- Consciência e domínio
do corpo

Interação
E-Relacionamento
interpessoal
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Rubrica P-O5 - Dramatização (Jeux de rôle)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Rigor
I-Saber científico, técnico
e tecnológico

Criatividade
H-Sensibilidade estética e
artística

Expressividade
J-Consciência e domínio do
corpo

Correção linguística
A-Linguagem e textos

- Respeita com rigor a instrução fornecida e utiliza
vocabulário diversificado.

- Respeita a instrução fornecida com alguns desvios
e utiliza vocabulário diversificado.

- Apresenta desvios graves a nível da instrução
fornecida.

-Organiza o discurso, revelando muita criatividade,
sensibilidade e originalidade.

-Organiza o discurso, revelando alguma criatividade,
sensibilidade e originalidade.

-Organiza o discurso, sem evidenciar criatividade,
sensibilidade e originalidade.

- Usa o discurso exigido pela situação de
comunicação, combinando o nível verbal com o
não-verbal.

- Apresenta alguma expressividade a nível verbal
ou não verbal.

- Usa o discurso sem expressividade a nível
verbal e não-verbal.

- Respeita as convenções ao nível do discurso.

- Apresenta falhas, que não impedem a comunicação.

- Apresenta erros que deturpam a comunicação.
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Rubrica P-L1 - Resolução de Questões – Domínio Leitura
Rubrica P-EL1 - Resolução de Questões – Domínio Educação Literária
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Compreensão textual

5 ( Cumpriu plenamente)
- Responde à pergunta de acordo com os aspetos
solicitados.

3 ( Cumpriu parcialmente)
-Responde à pergunta com alguma imprecisão ou
omitindo aspetos solicitados.

- Responde à pergunta com imprecisões, não
referindo muitos dos aspetos solicitados.
-Responde à pergunta sem abordar os aspetos
solicitados.

A-Informação e comunicação

Rigor

1 ( Não cumpriu)

- Responde adequadamente à questão
formulada, de forma detalhada e clara, fazendo
referências pertinentes ao texto.

- Responde com pequenas imprecisões e / ou
omissões à questão formulada, fazendo referências ao
texto.

- Responde com imprecisões e /ou omissões
graves à questão, sem fazer referências ao
texto.

-Interpreta adequadamente a informação.

-Interpreta parcialmente a informação.

-Não interpreta a informação.

- Estabelece a totalidade das relações de sentido
solicitadas.

- Estabelece parcialmente com pequenas imprecisões e /
ou omissões as relações de sentido solicitadas.

- Respeita as convenções: ortografia (grafia
correta de palavras, acentuação, translineação,
cumprimento de regras de citação de texto e
referência a título de uma obra); pontuação;
propriedade lexical; sintaxe; morfologia.

- Apresenta falhas pontuais nos aspetos em avaliação.

I-Saber científico, técnico e
tecnológico

Interpretação

C-Raciocínio e resolução de
problemas

Correção linguística

A-Linguagem e textos

- Apresenta falhas sistemáticas de correção do
discurso.
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Rubrica P-E1 - Produção Escrita
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estruturação
B- informação e
comunicação

Adequação

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)
- Não respeita a estrutura do tipo de texto solicitado
e cumpre parcialmente as intenções comunicativas
previstas.

- Respeita a estrutura do tipo de texto
solicitado e cumpre as intenções
comunicativas previstas.

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado,
apresentando falhas pouco significativas, e cumpre as
intenções comunicativas previstas.

- Desenvolve, sem desvios, a temática proposta.

- Desenvolve, com desvios pontuais, a temática
proposta.

- Desenvolve, com d e s v i o s significativos, a
temática proposta.

- Apresenta informação nem sempre relevante.

- Apresenta informação irrelevante.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de
forma coerente.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
coerente, podendo apresentar algumas imprecisões.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
pouco coerente.

- Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão
textual, por exemplo: conectores variados e de uso
menos corrente, cadeias de referência, através de
substituições nominais ou pronominais e parágrafos
bem organizados.

-Utiliza, com alguma eficácia, mecanismos de coesão
textual, por exemplo: conectores variados e de uso
corrente, cadeias de referência, através de substituições
nominais ou pronominais e parágrafos razoavelmente
organizados.

- Não utiliza mecanismos de coesão textual.

- Redige um texto, apresentando variedade de
recursos linguísticos e sem incorreções, ou com
incorreções ocasionais.

- Redige um texto, apresentando alguma variedade de
recursos linguísticos e algumas incorreções não
impeditivas da compreensão.

- Redige um texto, apresentando recursos
linguísticos limitados e incorreções impeditivas
da compreensão.

- Evidencia muito bom controlo vocabular.

- Evidencia algum controlo vocabular.

- Não evidencia controlo vocabular.

- Domina as estruturas e formas gramaticais.

- Apresenta algumas incorreções no domínio das
estruturas e formas gramaticais.

- Não domina as estruturas e formas gramaticais.

- Apresenta informação relevante.
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Coesão
A-Linguagem e textos

Correção linguística

A-Linguagem e textos

- Utiliza pontuação adequada e ortografia correta.

- Utiliza pontuação geralmente adequada e ortografia
com alguns erros.

- Apresenta parágrafos mal organizados
ou inexistência de parágrafos.

- Utiliza pontuação desadequada e ortografia com
muitos erros.
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Rubrica P-E2 - Texto expositivo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Faz a análise e síntese de representações concetuais.

Rigor

I-Saber científico, técnico e
tecnológico

Estruturação do discurso

A-Linguagens e textos

Coesão

A-Linguagem e textos

Correção linguística

A-Linguagem e textos

Explicita e fundamenta as ideias/representações
concetuais:
- caráter demonstrativo, informativo; concisão e
objetividade; frases declarativas;
- 3.ª pessoa; presente do indicativo; nexo de
causalidade (causas/consequências)

- Apresenta um texto de análise de síntese de
representações concetuais, tratando o tema proposto, com
falhas em 3 dos aspetos necessários à elucidação do tema.

- Apresenta um texto que não
obedece ao género/formato solicitado
e/ou não trata o tema proposto.

- Apresenta um texto organizado, mas com falhas
relativamente aos exemplos apresentados e/ou à
identificação das fontes.

- Não organiza o texto.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
coerente, podendo apresentar algumas imprecisões.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de
forma pouco coerente.

-Utiliza, com alguma eficácia, mecanismos de coesão
textual, por exemplo: conectores variados e de uso
corrente, cadeias de referência, através de substituições
nominais ou pronominais e parágrafos razoavelmente
organizados.

- Não utiliza mecanismos de coesão
textual.

- Apresenta falhas pontuais nos aspetos em avaliação.

- Apresenta falhas sistemáticas de correção do
discurso.

- Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo (termos
técnicos e/ou científicos)
- Respeita o número de palavras.
- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado e cumpre
as intenções comunicativas previstas:
- Introdução – definição do tema/objeto;
- Desenvolvimento – factos e exemplos (explicações,
causas e consequências); identificação das fontes;
- Conclusão – contributo para esclarecimento da
situação analisada.
- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
coerente.
- Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão textual, por
exemplo: conectores variados e de uso menos corrente,
cadeias de referência, através de substituições nominais
ou pronominais e parágrafos bem organizados.

- Respeita as convenções: ortografia (grafia correta de
palavras, acentuação, translineação, cumprimento de
regras de citação de texto e referência a título de uma
obra); pontuação; propriedade lexical; sintaxe.
morfologia.

-Apresenta parágrafos mal organizados
ou inexistência de parágrafos.

Nota de esclarecimento à atribuição dos Níveis 1 e 2 de Desempenho:
Nos casos em que os critérios de Estruturação do discurso e Rigor correspondam aos níveis 1 e 2 de desempenho, a pontuação a atribuir ao critério da Coesão é 0 pontos e à Correção Linguística será o
máximo de 2 pontos.
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Rubrica P-E3 - Texto argumentativo (texto de opinião)
CRITÉRIOS

Estruturação

A-Linguagens e textos

Argumentação

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

Coesão

A-Linguagens e textos

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Organiza o texto de acordo com o género textual.
-Apresenta uma sequência lógica do trabalho,
cumprindo todas as etapas:- introdução (formulação
do problema, através de uma questão orientadora), desenvolvimento (justificação e defesa da tese –
apresentação de (dois) argumentos pertinentes e
diversificados, ou de um argumento e de um contraargumento, validados com um exemplo para cada,);conclusão (resumo dos argumentos e suas conclusão
(resumo dos argumentos e suas implicações, resposta
às perguntas formuladas na introdução,
retoma/reforço da tese/do ponto de vista inicial).

- Organiza o texto de acordo com o género textual.
- Apresenta uma sequência lógica do trabalho, mas não
cumpre todas as etapas ou, cumprindo-as, apresenta falhas
que não comprometem o objetivo do texto.

- Evidencia desrespeito pela estrutura do
género textual, apresentando um texto
incorretamente dividido em parágrafos.
ou
- Assegura, com falhas graves, a progressão da
informação.

- Desenvolve, sem desvios, a temática proposta.
- Explicita o ponto de vista a defender.
- Assegura a progressão da informação, mobilizando os
conhecimentos adquiridos sobre o tema
- Apresenta argumentos diversificados e pertinentes
ou apresenta um argumento e um contra-argumento.
- Valida cada argumento com, pelo menos, um
exemplo significativo ou valida cada argumento ou
contra-argumento com, pelo menos, um exemplo
significativo.
- Usa uma argumentação convincente.
- Formula uma conclusão adequada à argumentação
apresentada.

- Desenvolve, com desvios pontuais, a temática proposta.
- Refere só o ponto de vista a defender.
- Apresenta argumentos diversificados que justifiquem essa
posição ou apresenta um argumento.
- Valida apenas um argumento com um exemplo significativo.
- Usa uma argumentação pertinente apenas para um dos
argumentos.
- Revela coerência na sua argumentação.
- Formula uma conclusão adequada à argumentação
apresentada.

- Desenvolve, com desvios, a temática proposta,
sem referir o ponto de vista a defender.
- Apresenta argumentos redundantes.
- Usa uma argumentação facilmente refutável,
sem exemplo.
- Argumenta com incoerência.
- Formula uma conclusão desadequada da
argumentação apresentada.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
coerente.
- Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão textual,
por exemplo: conectores variados e de uso menos
corrente, cadeias de referência, através de
substituições nominais ou pronominais e parágrafos
bem organizados.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma coerente,
podendo apresentar algumas imprecisões.
-Utiliza, com alguma eficácia, mecanismos de coesão textual,
por exemplo: conectores variados e de uso corrente, cadeias de
referência, através de substituições nominais ou pronominais e
parágrafos razoavelmente organizados.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de
forma pouco coerente.
- Não utiliza mecanismos de coesão textual.
- Apresenta parágrafos mal organizados ou
inexistência de parágrafos.
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Correção linguística

A-Linguagem e textos

-Redige um texto, apresentando variedade de recursos
linguísticos e sem incorreções, ou com incorreções
ocasionais.
- Evidencia muito bom controlo vocabular.
- Domina as estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação adequada e ortografia correta.

- Redige um texto, apresentando alguma variedade de recursos
linguísticos e algumas incorreções não impeditivas da
compreensão.
- Evidencia algum controlo vocabular.
- Apresenta algumas incorreções no domínio das estruturas e
formas gramaticais.
- Utiliza pontuação geralmente adequada e ortografia com
alguns erros.

- Redige um texto, apresentando recursos
linguísticos limitados e incorreções impeditivas
da compreensão.
- Não evidencia controlo vocabular.
- Não domina as estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação desadequada e ortografia com
muitos erros.
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Rubrica P-E4 - Apreciação crítica
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

Marca:
-Introdução – apresentação do objeto (evento,
livro, escultura, música, pintura, arquitetura, …);
Estruturação
-Desenvolvimento – Descrição do objeto; posicionamento
crítico relativamente ao objeto (argumentos a favor ou contra),
devidamente fundamentados e com identificação de fontes;
A-Linguagens e textos -Conclusão – síntese e reforço da tese.

Reflexão

D-Pensamento crítico
e pensamento criativo

- Apresenta um texto de avaliação e tomada de posição,
tratando o tema proposto, através dos aspetos necessários à
elucidação do tema.
- Analisa e avalia um objeto (evento,
livro, escultura, música, pintura, arquitetura, …), tomando
posição, através da utilização de:
- linguagem valorativa (apreciativa ou depreciativa);
- posicionamento crítico (juízo de valor);
- frases declarativas e exclamativas;
- 1.ª ou 3.ª pessoa;
- presente do indicativo;
- atualidade.
- Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo (termos técnicos
e/ou científicos).
- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma coerente.

Coesão
A-Linguagens e textos

- Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão textual, por
exemplo: conectores variados e de uso menos corrente,
cadeias de referência, através de substituições nominais ou
pronominais e parágrafos bem organizados.

- Apresenta um texto organizado, mas com
falhas relativamente aos exemplos apresentados
e/ou à identificação das fontes, que não põem
em causa a avaliação e tomada de posição.
- Apresenta um texto de avaliação e tomada de
posição, tratando o tema proposto, com falhas em 3
dos aspetos necessários à elucidação do tema.

1 ( Não cumpriu)

- Não organiza o texto.

- Apresenta um texto que não obedece ao
género/formato solicitado e/ou não trata o tema
proposto.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
coerente, podendo apresentar algumas imprecisões.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
pouco coerente.

-Utiliza, com alguma eficácia, mecanismos de coesão
textual, por exemplo: conectores variados e de uso
corrente, cadeias de referência, através de
substituições nominais ou pronominais e parágrafos
razoavelmente organizados.

- Não utiliza mecanismos de coesão textual.
- Apresenta parágrafos mal organizados ou
inexistência de parágrafos.
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Correção
linguística

A-Linguagem e textos

- Redige um texto, apresentando variedade de recursos
linguísticos e sem incorreções, ou com incorreções
ocasionais.
- Evidencia muito bom controlo vocabular.
- Domina as estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação adequada e ortografia correta.

- Redige um texto, apresentando alguma variedade
de recursos linguísticos e algumas incorreções não
impeditivas da compreensão.
- Evidencia algum controlo vocabular.
- Apresenta algumas incorreções no domínio
das estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação geralmente adequada e ortografia
com alguns erros.

- Redige um texto, apresentando recursos
linguísticos limitados e incorreções impeditivas
da compreensão.
- Não evidencia controlo vocabular.
- Não domina as estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação desadequada e ortografia com
muitos erros.
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Rubrica P-E5 - Resumo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Interpretação

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

-Interpreta parcialmente a informação.
- Não interpreta a informação.

- Interpreta adequadamente a informação.
- Estabelece parcialmente com pequenas imprecisões e /
- Estabelece a totalidade das relações de sentido.
ou omissões as relações de sentido solicitadas.

C-Raciocínio e resolução de
problemas

Planificação

- Seleciona a informação relevante do texto base.

- Seleciona com omissões e imprecisões a informação
relevante do texto base.

- Não seleciona informação relevante, nem
organiza os tópicos.

- Organiza os tópicos.
C-Raciocínio e resolução de
problemas

Execução

C-Raciocínio e resolução de
problemas

Correção linguística

A-Linguagem e textos

- Revela falhas na organização dos tópicos.

- É fiel às ideias do texto original.

- É fiel às ideias do texto original.

-Preserva a informação nuclear do texto, através
da utilização do discurso indireto e da
manutenção de: ordem das ideias/factos;
tempos verbais; pessoa gramatical; tópicos; rede
semântica.

- Apresenta falhas que não põem em causa a fidelidade
ao texto.

- Escreve um texto que não obedece ao
género/formato solicitado.

-Respeita o número de palavras.
- Respeita as convenções: ortografia (grafia
correta de palavras, acentuação, translineação,
cumprimento de regras de citação de texto e
referência a título de uma obra); pontuação;
propriedade lexical; sintaxe; morfologia.

- Apresenta falhas pontuais nos aspetos em avaliação.

- Apresenta falhas sistemáticas de correção
do discurso.
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Rubrica P-E6 - Síntese – Ensino Secundário
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Interpretação

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

-Interpreta parcialmente a informação.
- Interpreta adequadamente a informação.
- Estabelece a totalidade das relações de sentido.

- Não interpreta a informação.
- Estabelece parcialmente com pequenas imprecisões
e/ou omissões as relações de sentido solicitadas.

C-Raciocínio e resolução de
problemas

Planificação
C-Raciocínio e resolução de
problemas
de problemas

Execução

C-Raciocínio e resolução de
problemas

Correção linguística

A-Linguagem e textos

- Seleciona a informação relevante do texto base.

- Seleciona com omissões e imprecisões a informação
relevante do texto base.

- Organiza os tópicos.

- Não seleciona informação relevante,
nem organiza os tópicos.

- Revela falhas na organização dos tópicos.

- É fiel às ideias do texto original.
- Preserva a informação nuclear do texto, referindo os
tópicos e mantendo a rede semântica.
- Altera a ordem de apresentação das ideias, escolhendo
uma forma de organização que realça as intenções do
autor / realizador / orador.
- É claro e conciso.
- Utiliza o discurso indireto.
- Utiliza a 3.ª pessoa gramatical.
- Identifica os autores / realizadores / oradores.
- Respeita o número de palavras.

- É fiel às ideias do texto original.

- Respeita as convenções: ortografia (grafia correta de
palavras, acentuação, translineação, cumprimento de
regras de citação de texto e referência a título de
uma obra); pontuação; propriedade lexical; sintaxe;
morfologia.

- Apresenta falhas pontuais nos descritores em avaliação.

- Escreve um texto que não obedece
ao género/formato solicitado.

- Escreve um texto que, apesar de organizado em três
partes, apresenta falhas em 3 dos descritores
apresentados no nível máximo.

- Apresenta falhas sistemáticas de
correção do discurso.
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Rubrica P-EL2 - Trabalho de pesquisa/estruturação do projeto/contrato de leitura
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Análise
I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Rigor
I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Referenciação

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a
compreensão da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a
compreensão da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a
compreensão da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a
compreensão da exposição.

- Utiliza o argumento de autoridade: situa no
pensamento de autores, as perspetivas apresentadas.

- Evidencia falhas nas perspetivas apresentadas, na
utilização do argumento de autoridade.

- Apresenta falhas que impedem a
compreensão da exposição.

- Referencia as fontes utilizadas.

- Referencia com falhas as fontes utilizadas.

- Não refere as fontes utilizadas.

- Reflete e apresenta com clareza os dados e conclui
com base no trabalho efetuado.

- Apresenta conclusões sem, no entanto, as relacionar
com os conteúdos do trabalho.

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou
sugestão com base no tema estudado.

- Seleciona e hierarquiza adequadamente a
informação.
- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.

- Respeita as convenções/normas da língua e da
área temática.
- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.

B-Informação e
comunicação

Reflexão
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

P á g i n a | 164

Rubrica – LE_CO_1 Compreensão Oral
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Compreende com muita facilidade discursos produzidos

Compreensão

de forma clara:
 conversas do dia a dia
 orientações detalhadas
 mensagens e informações diversas
 apresentações breves sobre temas estudados

Linguagem e tetos

 programas em modo áudio/audiovisual

Compreende discursos produzidos de forma clara.

Não compreende discursos produzidos de forma clara.
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Rubrica – LE_CE_1 Compreensão Escrita
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu
plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu
parcialmente)

Compreende com muita facilidade textos de natureza

Compreensão

diversificada e com complexidade crescente;

Identifica com muito rigor os pontos principais e
Linguagem e textos

essenciais em diferentes tipos de texto.

1 ( Não cumpriu)

Compreende com alguma facilidade textos de natureza

Não compreende textos de natureza diversificada e

diversificada e com complexidade crescente;

com complexidade crescente;

Identifica com algum rigor os pontos principais e essenciais

Não identifica os pontos principais e essenciais em

em diferentes tipos de texto.

diferentes tipos de texto.
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Rubrica – LE_ IO_1 Interação Oral – Observação direta
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Interação
/colaboração
E- relacionamento
interpessoal

Correção
linguística

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Enuncia claramente os pontos a abordar;

- Enuncia com falhas os pontos a abordar;

- Apresenta expressão facial e corporal apropriada;

- Apresenta expressão facial e corporal nem sempre
apropriada;

- Lança problemas e promove a participação dos colegas;
Faz uma síntese final.

- Aplica corretamente as regras lexicais e gramaticais.

- Revela erros gramaticais, mas com controlo sobre
estruturas básicas.

1 ( Não cumpriu)
- Apresenta falhas que impedem a compreensão da
exposição.

- Revela domínio limitado de estruturas
gramaticais simples, cometendo erros
frequentes.

- Utiliza vocabulário com algumas falhas lexicais.
- Utiliza vocabulário com falhas lexicais significativas.

Linguagem e textos

Argumentação
D- pensamento
critico e criativo

Comunicação

Informação e
Comunicação

- Confronta argumentos para encontrar semelhanças e
diferenças que levem ao esclarecimento do auditório,
evidenciando convicção, segurança e assertividade nos
pontos de vista apresentados.

- Confronta argumentos que levem ao esclarecimento do
auditório, contudo faltando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados

- Não confronta argumentos que levem ao
esclarecimento do auditório, ou fá-lo sem qualquer
convicção, segurança e assertividade

- Comunica eficazmente em contexto.

- Comunica em contexto com alguma dificuldade.

- Não comunica em contexto.

- Intervém de forma adequada e oportuna.

- Nem sempre intervém de forma adequada e oportuna.

- Não intervém ou fá-lo de forma desadequada e

- Interage sempre usando a língua estrangeira.

- Esforça-se por interagir usando a língua estrangeira.

inoportuna.

- Usa formas alternativas de expressão, recorrendo à
reformulação.

- Revela dificuldade em reformular o discurso.

- Não interage usando a língua estrangeira.
- Não reformula o discurso.
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Rubrica – LE_ IO_2 Interação Oral – Debate
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)
- Enuncia claramente os pontos a abordar;

Interação/colaboração - Utiliza linguagem não verbal adequada;
Relacionamento interpessoal

Correção linguística

3 ( Cumpriu parcialmente)
- Enuncia com falhas os pontos a abordar;

1 ( Não cumpriu)
- Apresenta falhas que impedem a compreensão da
exposição.

- Utiliza linguagem não verbal nem sempre apropriada;

- Lança problemas e promove a participação dos
colegas; Faz uma síntese final.

- Aplica corretamente as regras lexicais e
gramaticais.

- Revela erros gramaticais, mas com controlo sobre
estruturas básicas.

- Revela domínio muito limitado de estruturas
gramaticais simples, cometendo erros
frequentes.

- Utiliza vocabulário com algumas falhas lexicais.
- Utiliza vocabulário muito reduzido.

Linguagem e textos

Argumentação
Pensamento crítico e
pensamento criativo

Comunicação

Informação e comunicação

- Confronta argumentos para encontrar semelhanças
e diferenças que levem ao esclarecimento do
auditório, evidenciando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados.

- Confronta argumentos que levem ao esclarecimento do
auditório, contudo faltando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados

- Não confronta argumentos que levem
ao esclarecimento do auditório, ou fá-lo sem qualquer
convicção, segurança e assertividade

- Comunica eficazmente em contexto.

- Comunica em contexto com alguma dificuldade.

- Não comunica em contexto.

- Intervém de forma adequada e oportuna.

- Nem sempre intervém de forma adequada e oportuna.

- Não intervém ou fá-lo de forma desadequada e

- Interage sempre usando a língua estrangeira.

- Esforça-se por interagir usando a língua estrangeira.

inoportuna.

- Usa formas alternativas de expressão, recorrendo à
reformulação.

- Revela dificuldade em reformular o discurso.

- Não interage usando a língua estrangeira.
- Não reformula o discurso.
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Rubrica – LE_ IO_3 Interação Oral – Dramatização
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Desempenho

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Movimenta-se com muita expressividade de
acordo com a situação/contexto.

- Movimenta-se com alguma expressividade de acordo
com a situação/contexto.

- Não se movimenta com expressividade de acordo
com a situação/contexto.

- Ajusta o discurso de acordo com a situação
/ contexto.

- Necessita de apoio para ajustar o discurso de acordo
com a situação / contexto.

- Não ajusta o discurso de acordo com a situação/
contexto.

- Nem sempre adapta linguagem verbal e
linguagem não verbal.

- Não adapta linguagem verbal e linguagem
não verbal.

- Usa o discurso exigido pela situação de
comunicação.

- Usa, por vezes, o discurso exigido pela situação de
comunicação

- Não usa o discurso exigido pela situação de
comunicação

- Improvisa sempre para suprir problemas.

- Improvisa, por vezes, para suprir problemas.

- Não improvisa para suprir problemas.

- Exprime-se com correção linguística.

- Exprime-se com erros pontuais.

- Exprime-se com muitos erros.

- Utiliza vocabulário diversificado e adequado.

- Utiliza vocabulário adequado mas pouco diversificado.

- Não utiliza vocabulário adequado e diversificado

Consciência e domínio do
corpo

Criatividade
- Adapta linguagem verbal e linguagem não
verbal.
Pensamento crítico e
pensamento criativo

Adequação
Raciocínio e resolução de
problemas

Correção
A-Linguagem e textos
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Rubrica – LE_PO_1 Produção oral – Observação direta/apresentações
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Desenvolvimento
temático

- Desenvolve, sem desvios, a temática proposta.
Apresenta informação relevante.

- Não desenvolve a temática proposta.
- Apresenta informação irrelevante.

- Revela:

Correção/Controlo
- Muito bom domínio de estruturas gramaticais
(gramatical/vocabular e simples, podendo usar estruturas complexas
fonológico)

Fluência

- Desenvolve, com desvios pontuais, a temática
proposta.

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta informação nem sempre relevante.

Saber científico e tecnológico

Linguagem e textos

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Recorre a mecanismos de coesão básicos.

- Não revela domínio de estruturas gramaticais simples

- Revela erros gramaticais, mas com algum controlo sobre
estruturas básicas;

- Utiliza vocabulário muito limitado
- Pronúncia impercetível

- Muito bom controlo e adequação vocabular

- Utiliza vocabulário com algumas lacunas

- Transmite a mensagem de forma clara, com
boa pronúncia e entoação.

- Transmite a mensagem percetível com algumas falhas na
pronúncia e entoação.

- Comunica com espontaneidade e facilidade de
expressão utilizando um ritmo adequado e pausas
naturais.

- Comunica evidenciando hesitações, mas mantendo
alguma fluência, e ritmo com alguns desvios ao
padrão

- Ausência de fluência e de entoação;

- Comunica eficazmente em contexto.

- Nem sempre comunica em contexto com eficácia.

- Não comunica em contexto.

- Intervém de forma adequada e oportuna.

- Nem sempre intervém de forma adequada e oportuna.

- Não intervém ou fá-lo de forma desadequada e

- Interage sempre usando a língua estrangeira.

- Esforça-se por interagir usando a língua estrangeira.

inoportuna.

- Pede clarificação/ reformulação ou repetição.

- Revela dificuldade em reformular o discurso.

- Não interage usando a língua estrangeira.

Informação e comunicação

Comunicação

Informação e comunicação

- Usa formas alternativas de expressão, recorrendo à
reformulação.

- Não reformula o discurso.
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Rubrica – LE_PE_1 Produção escrita - Texto de opinião
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Desenvolvimento

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Desenvolve, sem desvios, a temática

- Desenvolve, com desvios pontuais, a temática

- Não desenvolve a temática proposta.

proposta.
- Apresenta informação relevante.

proposta.
- Apresenta informação nem sempre relevante.

- Apresenta informação irrelevante.

- Respeita a estrutura do tipo de texto

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado,

- Não respeita a estrutura do tipo de texto

solicitado e cumpre claramente as
intenções comunicativas previstas.

apresentando falhas pouco significativas, e cumpre as
intenções comunicativas previstas.

solicitado e não cumpre as intenções
comunicativas previstas.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de
forma coerente.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
coerente, podendo apresentar algumas imprecisões.

- Não estrutura o texto e não articula as ideias de

- Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão
textual.

- Utiliza, com alguma eficácia, mecanismos de coesão
textual.

- Não utiliza mecanismos de coesão textual.

- Redige um texto, apresentando grande
variedade de recursos linguísticos e sem
incorreções.

- Redige um texto, apresentando alguma variedade de

-

recursos linguísticos e algumas incorreções não
impeditivas da compreensão.

Redige um texto, apresentando recursos
linguísticos muito limitados e incorreções
impeditivas da compreensão.

-Evidencia muito bom controlo vocabular.

- Evidencia algum controlo vocabular.

- Não evidencia controlo vocabular.

-Domina as estruturas e formas gramaticais.

- Apresenta algumas incorreções no domínio das
estruturas e formas gramaticais.

- Não domina as estruturas e formas gramaticais.

temático
Saber científico,
técnico e tecnológico

Estrutura

informação e comunicação

Coesão
Linguagem e textos

Correção linguística

Linguagem e textos

-Utiliza pontuação adequada e ortografia
precisa.

- Utiliza pontuação geralmente adequada e
ortografia precisa.

forma coerente.

- Utiliza pontuação desadequada e ortografia
imprecisa.
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Rubrica – LE_IE_2 Interação escrita - Carta/Email
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Rigor

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Escreve um texto em que estão presentes todos
os elementos constitutivos de uma carta (formal
ou informal) ou de um email

- Escreve um texto que, apesar de globalmente organizado,
apresenta falhas em 3 dos aspetos necessários.

- Escreve um texto que não obedece à organização do
género/formato solicitado.

- Apresenta informações relativas ao tema
proposto.
- Comunica com amigos e/ ou familiares
- Exprime sentimentos
- Faz confidências
- Fornece ou solicita informações
- Estabelece relações comerciais ou profissionais
- Solicita algo
- Reclama junto de uma empresa/entidade.

- Trata o tema proposto, apresentando falhas nos aspetos
necessários para assegurar a pertinência.

- Não trata o tema proposto.

- Revela muito bom domínio dos mecanismos de
coesão textual: articulação interfrásica e parágrafos;

- Escreve um texto com falhas ao nível dos mecanismos de
coesão textual.

- Não apresenta mecanismos de coesão textual.

- Redige um texto, apresentando variedade de
recursos linguísticos e sem incorreções.
- Evidencia muito bom controlo vocabular.

- Redige um texto, apresentando alguma variedade de
recursos linguísticos e algumas incorreções não
impeditivas da compreensão.

- Redige um texto, apresentando recursos
linguísticos muito limitados e incorreções
impeditivas da compreensão.

- Domina as estruturas e formas gramaticais.

- Evidencia algum controlo vocabular.

- Não evidencia controlo vocabular.

- Utiliza pontuação adequada e ortografia precisa.

- Apresenta algumas incorreções no domínio das
estruturas e formas gramaticais.

- Não domina as estruturas e formas gramaticais.

Saber científico e tecnológico

Pertinência

Informação e comunicação

Coesão
Linguagem e textos

Correção Linguística

Linguagem e textos

- Utiliza pontuação geralmente adequada e ortografia nem
sempre precisa.

- Utiliza pontuação desadequada e ortografia imprecisa.
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Rubrica – LE_CI_1 Competência Intercultural – Intervenção oral/escrita
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Pertinência

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Conhece com muita pertinência elementos
constitutivos da sua própria cultura e da(s)
cultura(s) de língua estrangeira.

- Conhece elementos constitutivos da sua própria cultura e
da(s) cultura(s) de língua estrangeira.

- Não conhece elementos constitutivos da sua própria
cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira

- Respeita as convenções/normas da língua.

- Nem sempre respeita as convenções/normas da
língua.

- Não respeita as convenções/normas da língua.

- Nem sempre utiliza o argumento de autoridade.

- Não utiliza o argumento de autoridade.

- Respeita a estrutura do tipo de trabalho / projeto
solicitado, apresentando falhas pouco significativas, e
cumpre as intenções comunicativas previstas.

- Não respeita a estrutura do tipo de trabalho /projeto
solicitado e não cumpre as intenções comunicativas
previstas.

Informação e comunicação

Rigor

- Utiliza terminologia específica do tema.

Saber científico, técnico e
tecnológico

Domínio das Fontes
Pensamento crítico e
pensamento criativo

Estrutura

Informação e comunicação

- Utiliza o argumento de autoridade: situa no
pensamento de autores as perspetivas apresentadas.
- Referencia as fontes utilizadas.

- Respeita a estrutura do tipo de trabalho /projeto
solicitado e cumpre as intenções comunicativas
previstas.
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Rubrica – LE_CI_2 Competência Intercultural - Trabalho de pesquisa/estruturação do projeto
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Rigor/estrutura

Informação e comunicação

Domínio das Fontes

- Não respeita as convenções/normas da língua e
da área científica;

- Respeita a estrutura do tipo trabalho/projeto
solicitado

- Apresenta falhas na estrutura do tipo
trabalho/projeto solicitado

- Não respeita a estrutura do tipo trabalho/projeto
solicitado

- Nem sempre utiliza terminologia específica do
tema/disciplina.

- Não utiliza terminologia específica do tema/disciplina.

- Hierarquiza a informação;

- Hierarquiza a informação com algumas falhas;

- Não hierarquiza a informação;

- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias
construtivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s)
de língua estrangeira

- Mobiliza e integra, com alguma dificuldade, os conceitos e
as ideias construtivos da sua própria cultura e da(s)
cultura(s) de língua estrangeira

- Não mobiliza e não integra os conceitos e as ideias
construtivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) de
língua estrangeira

- Utiliza o argumento de autoridade: situa no
pensamento de autores as perspetivas apresentadas;

- Nem sempre utiliza o argumento de autoridade;

Pensamento crítico e
pensamento criativo

- Referencia as fontes utilizadas.

Reflexão

- Reflete e apresenta com muita clareza os
dados e conclusões com base no trabalho
efetuado

Pensamento crítico e
pensamento criativo

1 ( Não cumpriu)

- Nem sempre espeita as convenções/normas da língua
e da área científica;

Saber científico e tecnológico - Utiliza terminologia específica do tema/disciplina.

Relação de conceitos

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Respeita as convenções/normas da língua e da
área científica;

- Referencia as fontes utilizadas.

- Não utiliza o argumento de autoridade;
- Não referencia as fontes utilizadas.

- Reflete e apresenta com pouca clareza os dados e
conclusões com base no trabalho efetuado

- Não produz qualquer conclusão com base no tema.
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Rubrica – LE_CEst_1 Competência Estratégica - Trabalho em grupo (processo)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Responsabilidade

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Contribui claramente para a resolução da tarefa.

- Contribui para a resolução da tarefa.

- Não cumpre as tarefas que lhe foram atribuídas.

- Cumpre todas as regras e prazos.

- Cumpre regras e prazos.

- Não respeita os prazos.

- Comparece sempre com o material necessário.

- Comparece com o material necessário

- Não traz o material necessário.

- Estabelece objectivos

- Nem sempre estabelece objetivos

- Não estabelece objetivos

- Distribui tarefas.

- Nem sempre distribui tarefas.

- Não distribui tarefas.

- Aceita e argumenta pontos de vista diversos na
abordagem dos problemas.

- Aceita pontos de vista diversos

- Não aceita pontos de vista diversos
- Não respeita diferenças de características, crenças e
opções.

Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Negociação

- Respeita diferenças de características, crenças e
opções.
Relacionamento interpessoal - Resolve problemas relacionais com empatia e
sentido crítico, promovendo consensos.
- Partilha saberes e informações.

- Nem sempre respeita diferenças de características,
crenças e opções.
- Contribui para a resolução de problemas relacionais, com
empatia ou sentido crítico nem sempre promovendo
consensos.
- Partilha saberes e informações e apoia os pares em
diversas tarefas, mas apenas quando solicitado.

- Não contribui para a resolução de problemas
relacionais nem promove consensos.

- Não partilha saberes e informações. Não apoia os
pares nas diversas tarefas.
- Não fornece feedback para melhoria do trabalho de
grupo.

Colaboração

- Apoia os pares em diversas tarefas.

Relacionamento Interpessoal

- Fornece feedback para melhoria ou
aprofundamento do trabalho de grupo.

- Nem sempre fornece feedback para melhoria do trabalho
de grupo.

- Identifica os pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.

- Nem sempre identifica os pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.

- Não identifica os pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.

-Melhora ou aprofunda saberes, tendo em
consideração o feedback dos pares e do professor.

- Tem em consideração o feedback dos pares e do
professor, mas nem sempre evidencia melhorias
significativas.

- Não tem em consideração o feedback dos pares e do
professor, nem evidencia melhorias.

Autorregulação
Pensamento crítico e
pensamento criativo
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Rubrica – LE_CEst_2 Competência Estratégica - Trabalho individual (em sala de aula)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Possui todo o material necessário.

- Dispõe da maior parte do material necessário.

- Não dispõe do material necessário.

- Esforça-se por realizar a tarefa proposta, na sua
totalidade.

- Desenvolve esforço mínimo necessário para realizar a
tarefa proposta.

- Não faz a tarefa proposta ou realiza-a de modo muito
incompleto.

Desenvolvimento pessoal e
autonomia

- Cumpre o prazo estipulado.

- Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.

- Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por falta de
empenho e diligência.

Persistência

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo ao
professor ou aos pares após tentar resolver por si.

-Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem uma
dificuldade, sem tentar resolver por si.

- Desiste da realização da tarefa à primeira dificuldade e
não recorre ao professor nem aos pares.

- Cumpre todas as regras de trabalho e de
convivência, contribuindo para um bom ambiente de
trabalho.

- Cumpre a maioria das regras de trabalho e de
convivência, mas por vezes distrai e perturba os colegas.

- Não cumpre as regras de trabalho e de convivência,
distraindo e perturbando os colegas
- Não presta ajuda aos colegas.

Responsabilidade

Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Autorregulação

- Nem sempre presta ajuda aos colegas quando solicitado.
- Presta ajuda aos colegas.
Pensamento crítico e
pensamento criativo

Rigor
Saber científico, técnico e
tecnológico

- Utiliza com rigor conceitos, vocabulário e
técnicas adequadas.

- Nem sempre utiliza com rigor conceitos, vocabulário e
técnicas adequadas

- Não utiliza com rigor conceitos, vocabulário e
técnicas adequadas
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Rubrica – LE_CEst_3 Competência Estratégica - Portefólio/Dossiê/Caderno de registos
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Completude/

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Apresenta registos de todos os dados/ passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta registo de grande parte dos dados / passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta informação estruturada de forma a
facilitar utilização posterior.

- Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer a
sua utilização posterior.

- Muito boa apresentação.

- Apresentação satisfatória.

Abrangência

1 ( Não cumpriu)
- Não apresenta registos que asseguram a realização
das tarefas.

Informação e comunicação

Estrutura

- A informação existente não está estruturada,
não permitindo a sua utilização.
- Apresentação insatisfatória.

Informação e comunicação

Correção linguística
Linguagem e textos

Reflexão
Pensamento crítico e
pensamento criativo

- Respeita as convenções ao nível do discurso e
apresenta as atividades com correção.

- Reformula os erros e reflecte criticamente sobre o
processo de trabalho.

- Nem sempre respeita as convenções ao nível do discurso e
nem sempre apresenta as atividades com correção.

- Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão crítica sobre o processo
de trabalho.

- Não respeita as convenções ao nível do discurso e não
apresenta as atividades com correção.

- Não consegue reformular os erros nem refletir sobre o
processo de trabalho.

P á g i n a | 177

RUBRICAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
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Rubrica HGP1- Trabalho de pesquisa/estruturação do projeto
DESCRITORESENÍVEISDEDESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)
- Hierarquiza a informação

Relação de
conceitos

- Utiliza conceitos/vocabulário específicos de forma
adequada e fundamentada

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição

- Apresenta falhas que condicionam a
compreensão da exposição

- Utiliza conceitos/vocabulário específicos de forma
incipiente e pouco fundamentada.

– Não Utiliza conceitos/vocabulário específicos.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Rigor

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Domínio das
fontes

- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica;

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falha que impedem a compreensão
da exposição.

- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.

- Mobiliza alguns conteúdos científicos e, por vezes,
acontecem erros factuais.

- Inexistência ou grande incorreção na
mobilização de conteúdos científicos

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Critica e seleciona a informação relevante

- Critica e seleciona parcialmente a informação
relevante

- Inexistente compreensão da necessidade de
fontes históricas para a produção do
conhecimento histórico

- Reflete e apresenta com clareza os dados e
conclui com base no trabalho efetuado

- Apresenta conclusões sem, no entanto, as
.relacionar com os conteúdos do documento

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou
sugestão com base no tema estudado

- Justifica a adequação das estratégias
adotadas e dos processos utilizados

- Justifica com falhas a adequação das estratégias
adotadas e dos processos utilizados

- Não reconhece a adequação da solução/resultado
encontrado e/ou não dá uma resposta

- Mobiliza com total correção todos os conteúdos
científicos
- Utiliza o argumento de autoridade: situa no
pensamento de autores as perspetivas apresentadas;
Referencia as fontes utilizadas.

D-Pensamento crítico
pensamento criativo

Reflexão
D-Pensamento crítico
pensamento criativo
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Rubrica HGP2- Trabalho individual (em sala de aula)
CRITÉRIOS

Responsabilidade
F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

Persistência

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORESENÍVEISDEDESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Possui todo o material necessário

- Dispõe da maior parte do material necessário

- Não dispõe do material necessário

- Esforça-se por realizar a tarefa proposta, na sua
totalidade

-Desenvolve esforço mínimo necessário para realizar a
tarefa proposta

-Não faz a tarefa proposta ou realiza-a de modo
muito incompleto

- Cumpre o prazo estipulado.

- Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.

-Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por falta
de empenho e diligência.

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo ao
professor ou aos pares após tentar resolver por si.

-Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem uma
dificuldade, sem tentar resolver por si.

-Desiste da realização da tarefa à primeira
dificuldade e não recorre aoprofessor nem aos
pares.

-Cumpre todas as regras de trabalho e de convivência,
contribuindo para um bom ambiente de trabalho.

- Cumpre a maioria das regras de trabalho e de
convivência, mas por vezes distrai e perturba os colegas

-Não cumpre as regras de trabalho e de
convivência, distraindo perturbando os colegas

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado

-Presta ajuda aos colegas quando solicitado, mas com

- Recusa ajuda aos colegas quando solicitado

F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

Sociabilidade

E-Relacionamento
interpessoal

Rigor
I- Saber científico,
técnicos tecnológico

relutância

- Utiliza com rigor conceitos, vocabulário, técnicas e
programas específicos do tema e ou da disciplina.

- Apresenta falhas de rigor que não deturpam a solução.

- Apresenta falhas graves de rigor.
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Rubrica HGP3- Portefólio / Dossiê/ Caderno de registo
DESCRITORESENÍVEISDEDESEMPENHO
CRITÉRIOS

Completude

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta registos de todos os dados/ passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta registo de grande parte dos dados/passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta registos incompletos que não
asseguram a realização das tarefas.

- Apresenta informação estruturada deforma a facilitar
utilização posterior.

- Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer a
sua utilização posterior.

- A informação existente não está estruturada,
não permitindo a sua utilização.

- Muito boa apresentação.

- Boa apresentação.

- Apresentação pouco cuidada.

- Respeita as convenções ao nível do discurso e
apresenta as atividades com correção.

- Apresenta falhas, que não impedem a comunicação.

- Os erros existentes deturpam a comunicação.

- Todas as reflexões evidenciam capacidade crítica e
apresentam sugestões para melhoria do desempenho.
Reformula erros.

- Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão crítica sobre o
processo de trabalho.

- Não consegue reformular os erros nem refletir
sobre o processo de trabalho.

B-Informação e
comunicação

Estrutura
B-Informação e
comunicação

Correção
linguística
A-Linguagem e
textos

Reflexão
D-Pensamento
crítico e criativo
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Rubrica HGP 4- Trabalho em grupo ( processo)
DESCRITORESENÍVEISDEDESEMPENHO
CRITÉRIOS
Responsabilidade

F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

5 ( Cumpriu plenamente)

- Contribui para a resolução da tarefa:

- Não cumpre as tarefas que lhe foram atribuídas.

- Cumpre regras e prazos

- Cumpre regras e prazos

-Não respeita os prazos.

-Comparece com o material necessário;

- Comparece com o material necessário;

-Não traz o material necessário.

-Estabelece objetivos;

mas

-Não estabelece objetivos nem distribui tarefas.

-distribui tarefas.

-não estabelece objetivos nem distribui tarefas.

- Aceita e argumenta pontos de vista diversos
na abordagem dos problemas;

- Aceita pontos de vista diversos, respeitando diferenças
de características, crenças e opções. Contribui para a
resolução de problemas relacionais, com empatia ou
sentido crítico, sem, contudo, conseguir algum consenso.

- Não aceita pontos de vista diversos, nem respeita
diferenças de características, crenças e opções.

- Partilha saberes e informações e apoia os pares em
diversas tarefas, mas apenas quando solicitado.
Raramente fornece feedback para melhoria do trabalho
de grupo.

- Não partilha saberes e informações. Não apoia os
pares nas diversas tarefas. Não fornece feedback para
melhoria do trabalho de grupo.

- Identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Identifica os pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.

- Não identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Melhora ou aprofunda saberes, tendo em
consideração o feedback dos pares e do professor.

- Tem em consideração feedback dos pares e do
professor, mas não evidencia melhorias significativas.

- Não tem em consideração feedback dos pares e
do professor, nem apresenta melhorias.

- Respeita diferenças de características, crenças
e opções;

- Apoia os pares em diversas tarefas;
- Fornece feedback para melhoria ou aprofundamento

E-Relacionamento

- Não contribui para a resolução de problemas
relacionais.

- Resolve problemas relacionais com empatia e
sentido crítico, promovendo consensos.
- Partilha saberes e informações;

Colaboração

1 ( Não cumpriu)

- Contribui para a resolução da tarefa:

Negociação

G- Bem-estar, saúde e
ambiente

3 ( Cumpriu parcialmente)

Do trabalho de grupo.

interpessoal

Autorregulação

D-Pensamento crítico
pensamento criativo
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Rubrica H1- Relatório do trabalho de pesquisa
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estrutura

5 ( Cumpriu plenamente)
- Apresenta uma sequência lógica do trabalho,
cumprindo todas as etapas:

3 ( Cumpriu parcialmente)
- Apresenta uma sequência lógica, mas não elenca todas
as etapas da tarefa desenvolvida.

1 ( Não cumpriu)
- Não apresenta uma sequência lógica e não elenca
as etapas da tarefa.

- Identificação do trabalho;
- Objetivo;
- Desenvolvimento;
B-Informação e
comunicação

Rigor
I- Saber científico,
técnico e
tecnológico

Pertinência

- Conclusão;
- Identificação das fontes
- Usa vocabulário adequado ao tema.
- Utiliza linguagem clara e objetiva.

- Evidencia um texto articulado, mas com falhas no
vocabulário, na linguagem e nos conhecimentos
científicos.

- Não evidencia um texto articulado, apresentando
falhas no vocabulário, na linguagem e nos
conhecimentos científicos.

- Mobiliza conhecimentos científicos à luz de uma análise
rigorosa.

- Seleciona a informação pertinente em várias fontes não
recorrendo à cópia.

- Seleciona parcialmente a informação em várias fontes
não recorrendo à cópia.

- Não identifica nem seleciona as fontes e/ou recorre à
cópia.

- Reflete e apresenta com clareza os dados e conclui com
base no tema do trabalho.

- Apresenta conclusões sem no entanto as relacionar
com os conteúdos do tema do trabalho.

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou
sugestão com base no tema do trabalho.

B-Informação e
comunicação

Reflexão

D-Pensamento crítico
e pensamento criativo
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Rubrica H2 - Exposição oral
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Rigor

5 ( Cumpriu plenamente)
- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica;

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Relação de
conceitos

- Hierarquiza a informação;
- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Domínio das
fontes

- Utiliza fontes crediveis e com rigor científico.
- Referencia as fontes utilizadas.

D-Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Interação

E-Relacionamento
interpessoal

- Enuncia claramente os pontos a abordar;
- Apresenta expressão facial e corporal apropriada;
- Lança problemas e promove a participação dos colegas;
- Faz uma síntese final.
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Rubrica H3- Debate
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Problematização

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Identifica, formula e relaciona, com clareza e de forma
completa e abrangente, os problemas e/ou questõeschave.

- Identifica, formula e relaciona os problemas e/ ou
questões-chave com falta de clareza e, ou de forma
incompleta e limitada.

- Não identifica, não formula nem relaciona os
problemas e/ou questões-chave.

- Mobiliza informação relevante que permite o

- Mobiliza alguma informação relevante para aprofundar
a discussão.

- Não mobiliza informação que permita
aprofundamento e progresso da discussão.

- Usa a terminologia específica do tema e
apresenta argumentos
de
forma
articulada,
coerente e fundamentada.

- Usa terminologia específica do tema e apresenta
argumentos, mas nem sempre de forma articulada,
coerente e fundamentada.

- Não usa terminologia específica do tema e não
apresenta argumentos, ou estes são incoerentes,
desarticulados e não fundamentados.

- Confronta argumentos para encontrar semelhanças e
diferenças que levem ao esclarecimento do auditório,
evidenciando convicção, segurança e assertividade nos
pontos de vista apresentados.

- Confronta argumentos que levem ao esclarecimento do
auditório, contudo faltando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados.

- Não confronta argumentos que levem
ao esclarecimento do auditório, ou fá-lo sem
qualquer convicção, segurança e assertividade.

C- Raciocínio e
resolução
de problemas

Pertinência

aprofundamento
B-Informação e
comunicação

Rigor

e

progresso

da

discussão,

fundamentando a análise apresentada.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Persuasão

D-Pensamento crítico
e pensamento criativo

o
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Rubrica H4- Trabalho em grupo ( processo)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)
- Contribui para a resolução da tarefa:

Responsabilidade

3 ( Cumpriu parcialmente)
- Contribui para a resolução da tarefa, cumprindo
parcialmente os itens:

- Cumpre regras e prazos;

1 ( Não cumpriu)
- Não cumpre as tarefas que lhe foram atribuídas.
-Não respeita os prazos.

- regras e prazos
-Comparece com o material necessário;

-Não traz o material necessário.
- material necessário;

F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

-Estabelece objetivos;
-Distribui tarefas.
- Aceita e argumenta pontos de vista diversos
na abordagem dos problemas;

Negociação
- Respeita diferenças de características,
crenças e opções;
G- Bem-estar, saúde e
ambiente

- Resolve problemas relacionais com empatia e
sentido crítico, promovendo consensos.

- Contribui para a resolução de problemas relacionais,
com empatia ou sentido crítico, sem, contudo, conseguir
algum consenso.

- Não aceita pontos de vista diversos, nem
respeita diferenças de características, crenças e
opções.
- Não contribui para a resolução de
problemas relacionais.

- Não partilha saberes e informações e não apoia os
pares nas diversas tarefas.

- Raramente fornece feedback para a melhoria do
trabalho de grupo.

- Não fornece feedback para a melhoria do trabalho de
grupo.

- Identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Identifica parcialmente os pontos fracos e
fortes das suas aprendizagens.

- Não identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Melhora ou aprofunda saberes, tendo em
consideração o feedback dos pares e do professor.

- Tem em consideração o feedback dos pares e do
professor, mas não evidencia melhorias significativas.

- Não tem em consideração o feedback dos pares e
do professor, nem apresenta melhorias.

- Apoia os pares em diversas tarefas;
- Fornece feedback para melhoria ou aprofundamento

E-Relacionamento

- Aceita pontos de vista diversos, não respeitando
totalmente diferenças de características, crenças e
opções.

- Partilha saberes e informações e apoia os pares em
diversas tarefas, mas apenas quando solicitado.

- Partilha saberes e informações;

Colaboração

-Não estabelece objetivos nem distribui tarefas.
- objetivos e tarefas.

do trabalho de grupo.

Interpessoal

Autorregulação

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
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Rubrica H5- Portefólio / Dossiê/ Caderno de registo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Completude

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta registos de todos os dados/ passos
necessários à realização das tarefas fornecidos
pelo professor.

- Apresenta registo de parte dos dados / passos
necessários à realização das tarefas fornecidos pelo
professor.

- Apresenta registos incompletos que não
asseguram a realização das tarefas fornecidos pelo
professor.

- Apresenta informação estruturada de forma a facilitar
utilização posterior.

- Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer a
sua utilização posterior.

- A informação existente não está estruturada,
não permitindo a sua utilização.

- Muito boa apresentação.

- Apresentação satisfatória.

- Apresentação pouco cuidada.

- Respeita as convenções ao nível do discurso e
apresenta as atividades com correção.

- Apresenta falhas, que não impedem a comunicação.

- Os erros existentes deturpam a comunicação.

- Todas as reflexões evidenciam capacidade crítica e
apresentam sugestões para melhoria do desempenho.

- Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão crítica sobre o
processo de trabalho.

- Não consegue reformular os erros nem refletir
sobre o processo de trabalho.

B-Informação e
comunicação

Estrutura
B-Informação e
comunicação

Correção
linguística
A-Linguagem e
textos

Reflexão
D-Pensamento
crítico e criativo

- Reformula erros.
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Rubrica H6- Trabalho de pesquisa/estruturação do projeto
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Relação de
conceitos

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.

- Apresenta falhas que não condicionam a mobilização e
integração de conceitos e ideias principais.

- Apresenta falhas que impedem a mobilização e
integração de conceitos e ideias principais.

- Respeita a língua portuguesa e utiliza terminologia
específica da disciplina.

- Apresenta falhas que não condicionam o respeito pela
língua portuguesa e terminologia específica da
disciplina.

- Apresenta falhas que impedem o respeito pela
língua portuguesa e terminologia específica da
disciplina.

- Mobiliza alguns conteúdos científicos e, por vezes,
com erros factuais.

- Inexistência ou grande incorreção na mobilização
de conteúdos científicos.

- Seleciona, compreende e interpreta a informação
adequada.

- Apresenta falhas que não condicionam a seleção, a
compreensão e a interpretação da informação.

- Apresenta falhas que impedem a seleção, a
compreensão e a interpretação da informação.

- Referencia as fontes utilizadas.

-- Referencia parcialmente as fontes utilizadas.

- Não referencia as fontes utilizadas.

- Reflete, conclui e apresenta com clareza a
informação analisada.

- Apresenta falhas que não condicionam a reflexão, a
conclusão e apresentação clara da informação
analisada.

- Apresenta falhas que impedem a reflexão, a conclusão
e apresentação clara da informação analisada.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Rigor

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Domínio das
fontes

- Mobiliza com total correção todos os conteúdos
científicos.

D-Pensamento crítico
e pensamento criativo

Reflexão
D-Pensamento crítico
e pensamento criativo
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Rubrica H7- Trabalho individual (em sala de aula)
CRITÉRIOS

Responsabilidade
F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

Persistência

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Possui todo o material necessário.

- Dispõe da maior parte do material necessário.

- Não dispõe do material necessário.

- Esforça-se por realizar a tarefa proposta, na
sua totalidade.

- Desenvolve esforço mínimo necessário para realizar a
tarefa proposta.

- Não faz a tarefa proposta ou realiza-a de modo
muito incompleto.

- Cumpre o prazo estipulado.

- Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.

- Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por falta
de empenho e diligência.

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo
ao professor ou aos pares após tentar resolver por si.

- Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem
uma dificuldade, sem tentar resolver por si.

- Desiste da realização da tarefa à primeira dificuldade
e não recorre ao professor nem aos pares.

- Cumpre todas as regras de trabalho e de
convivência, contribuindo para um bom ambiente de
sala de aula.

- Cumpre a maioria das regras de trabalho e de
convivência, mas por vezes distrai e perturba os colegas.

- Não cumpre as regras de trabalho e de
convivência, distraindo e perturbando os colegas.

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado, mas com

- Recusa prestar ajuda aos colegas quando solicitado.

F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

Sociabilidade

E-Relacionamento
interpessoal

Rigor

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado.

- Trata com rigor os conceitos, o vocabulário e a
informação de forma adequada.

Relutância.

- Apresenta lacunas ao nível do tratamento dos conceitos,
do vocabulário e da informação, mas que não
comprometem o seu rigor.

- Apresenta falhas graves de rigor no tratamento dos
conceitos, do vocabulário e da informação.
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Rubrica FAIP1- DEBATE
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)
- Harmoniza as suas ideias com a temática proposta;

Apropriação

- Apresenta um discurso claro e coerente;

Raciocínio e
resolução de
problemas

- Constrói um pensamento e soluciona problemas em
conjunto;

Adequação
terminológica

- Mobiliza e integra os conceitos de forma adequada.

Saber científico

Argumentação

- Aplica corretamente os conceitos na temática
proposta.

- Formula e expõe, com clareza, os temas/problemas a
analisar.

Respeito

1 ( Não cumpriu)

- Nem sempre apresenta informação relevante, mas
respeita a temática proposta;

- Apresenta informação irrelevante, não respeitando a
temática proposta;

- Apresenta um discurso com algumas incoerências.

- Revela um discurso impercetível e com ideias isoladas;

- Nem sempre procura pensar e solucionar os problemas
em conjunto;

- Não procura pensar e solucionar os problemas em
conjunto.

- Apresenta algumas lacunas científicas que não
condicionam a compreensão da exposição.
- Alguns dos conceitos apresentados não são os mais
adequados ao tema debatido.

- Sabe apresentar a tese a defender e respetivos
argumentos.
Pensamento
crítico/criativo

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Apresenta falhas na exposição das ideias que não
comprometem a compreensão do ponto de vista
defendido.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.
- Não aplica os conceitos indicados para a
temática debatida.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão da
exposição das ideias defendidas.

- Identifica argumentos mas não os desenvolve/explicita.

- Não identifica nem explicita argumentos sobre o ponto
de vista defendido;

- Nem sempre apresenta um pensamento reflexivo,
autónomo e consequente..

- Não revela um pensamento reflexivo, autónomo e
consequente.

- Respeita as regras organizativas , agindo com
cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o
professor.

- Respeita as regras organizativas, nem sempre agindo
com cordialidade e respeito na relação com os colegas ou
com o professor.

- Não respeita as regras organizativas, nem age com
cordialidade e respeito na relação com os colegas ou com
o professor.

- Revela capacidade de escuta ativa e de abertura ao
outro.

- Nem sempre revela capacidade de escuta ativa e de
abertura ao outro.

- Não revela capacidade de escuta ativa e de abertura ao
outro.

- Desenvolve um pensamento reflexivo, autónomo e
consequente.
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Rubrica FAIP2– Projetos interpessoais /Trabalhos de equipa
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Planificação
Raciocínio e resolução
de problemas

Empenho
Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Colaboração
Relacionamento
interpessoal

Criatividade

5 ( Cumpriu plenamente)

Informação e
comunicação

1 ( Não cumpriu)

- Participa nas decisões da equipa (sobre o guião)

- Participa parcialmente nas decisões da equipa

- Não participa nas decisões da equipa

- Assume a função decidida/atribuída em equipa

- Resiste, mas assume a função decidida em equipa

- Não assume a função decidida em equipa

- Colabora empenhadamente na planificação do projeto

- Colabora na planificação do projeto

- Não colabora na planificação do projeto

- Cumpre todas as regras e prazos

- Cumpre a maioria das regras e prazos

- Não cumpre regras e prazos

- Cumpre integralmente a sua função na equipa

- Cumpre parcialmente a sua função na equipa

- Não cumpre a sua função na equipa

- Comparece com o material necessário

- Comparece muitas vezes com o material necessário

- Não comparece com o material necessário

- Cumpre todos os objetivos estabelecidos

- Cumpre quase todos os objetivos estabelecidos

- Não cumpre os objetivos estabelecidos

- Partilha saberes e informação

- Partilha alguns saberes e informação

- Não partilha saberes e informação

- Incentiva e apoia os colegas

- Apoia os colegas quando solicitado

- Não incentiva, nem apoia os colegas

- Respeita diferenças, crenças e opiniões dos colegas

- Manifesta algum respeito pelas diferenças dos colegas

- Não respeita diferenças, crenças e opiniões

- Procura soluções em parceria, promove consensos

- Colabora só com alguns elementos para as soluções

- Não procura soluções em nem promove consensos

- Coloca um cunho pessoal no que faz

- Tenta colocar um cunho pessoal no que faz

- Não coloca um cunho pessoal no que faz

- Usa meios não convencionais de expressão (música, teatro,
cinema, fotografia, entrevista, podcast, blog, etc.)

- Prefere usar meios convencionais de expressão

- Não usa meios não convencionais de expressão

- Explora pouco as propriedades expressivas do material e
do corpo

- Não explora propriedades expressivas do material e
do corpo

- Participa empenhadamente na partilha do projeto

- Participa na partilha do projeto

- Não participa na partilha do projeto

- Demonstra ter preparado a sua parte na apresentação

- Demonstra algumas lacunas na apresentação

- Não apoia os colegas de equipa, caso necessário

- Apoia os colegas de equipa, caso necessário

- Só apoia os colegas de equipa, quando desafiado

- Não participa do Plenário

- Tira dúvidas aos colegas aquando do Plenário

- Participa satisfatoriamente no Plenário

Sensibilidade estética e
- Explora propriedades expressivas do material e do corpo
artística

Exposição

3 ( Cumpriu parcialmente)

Nota: Esta tabela é referencial. O número de critérios e as ponderações dos mesmos podem mudar numa aplicação na plataforma Teams.
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Rubrica FAIP 3– Portefólio / Dossiê / Caderno
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Completude

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta registos de todos os dados/informações
fornecidos necessários à aplicação de conhecimentos.

- Apresenta registos suficientes, mas incompletos, dos
dados/informações fornecidos necessários à aplicação
de conhecimentos.

- Não tem material ou o que tem não é usado.

- Apresenta informação de forma clara com os
conteúdos estruturados de forma a facilitar utilização
posterior.

- Apresenta informação com alguma falta de estrutura,
mas ainda assim de forma clara.

- Não apresenta registos de dados/informações
fornecidos necessários à aplicação de
conhecimentos ou os poucos que apresenta são
conteúdos esparsos.

- Apresenta grande preocupação estética, enriquecendo o
registo com colagens, grafismos inovadores, etc.

- Apresenta alguma preocupação estética.

- Não apresenta nenhuma preocupação estética.

- Demonstra cuidado pelo material.

- Não demonstra cuidado pelo material.

- Demonstra alguma iniciativa de registo para além do
solicitado ou indicado pelo docente.

- Não demonstra iniciativa de registo para além do
solicitado ou indicado pelo docente.

Informação e
comunicação

Organização

Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Grafismo
Sensibilidade
estética e artística

Empenhamento
Desenvolvimento
pessoal e autonomia

- Demonstra grande cuidado pelo material.

- Demonstra iniciativa de registo para além do solicitado ou
indicado pelo docente.
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Rubrica FAIP 4 - Resolução de exercícios/questões (Fichas formativas /Fichas de construção de saber /Auto-testes)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Compreensão
textual

Informação e
Comunicação

Rigor

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Sabe identificar com precisão o problema/questão
analisada.

- Nem sempre identifica o problema/questão
analisada.

- Interpreta corretamente a informação e utiliza raciocínio
lógico.

- Nem sempre interpreta corretamente a
informação e/ou utiliza raciocínio lógico;

1 ( Não cumpriu)
- Não identifica o problema/questão analisada.
- Não interpreta corretamente a informação.

- Apreende adequadamente as ideias fundamentais do
texto.

- Não apreende as ideias fundamentais a analisar.

- Nem sempre apreende as ideias fundamentais
a analisar do texto

- Executa e expressa adequadamente a solução do
problema/questão de forma detalhada e clara.

- Comete erros na execução e apresentação da solução
do problema.

- Utiliza com rigor conceitos e vocabulário específicos do
tema e ou da disciplina.

- Apresenta falhas de rigor que não deturpam a solução.

- Sabe identificar os pontos fracos e fortes
das suas aprendizagens.

- Explora pouco os pontos fracos e fortes
das suas aprendizagens.

- Não identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Melhora ou aprofunda saberes, tendo em consideração
o feedback dos pares e do professor.

- Tem em consideração o feedback dos pares e do
professor, mas não evidencia melhorias
significativas.

- Não tem em consideração o feedback dos pares e
do professor, nem apresenta melhorias.

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo ao
professor ou aos pares após tentar resolver por si.

- Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem
uma dificuldade, sem tentar resolver por si.

- Desiste da realização da tarefa à primeira
dificuldade e não recorre ao professor nem aos pares.

- Cria estratégias/alternativas para ultrapassar as suas
dificuldades

- Nem sempre recorre a outra estratégias/alternativas
para superar algumas dificuldades

- Não procura outras estratégias/alternativas às
dificuldades encontradas

- Não apresenta uma solução para o problema.
- Apresenta falhas graves de rigor.

Saber científico

Auto-regulação
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Persistência
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Rubrica CSH1- Relatório do trabalho de pesquisa
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estrutura

5 ( Cumpriu plenamente)
- Apresenta uma sequência lógica do trabalho,
cumprindo todas as etapas:

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta uma sequência lógica, mas não elenca todas
as etapas da tarefa desenvolvida.

- Não apresenta uma sequência lógica e não elenca
as etapas da tarefa.

- Não se preocupa com a linguagem, mantendo no
entanto a articulação do texto

- Apresenta informação desarticulada

- Seleciona a informação pertinente em várias fontes

- Limita a pesquisa a uma ou duas fontes, repetindo-as
sistematicamente

- Não refere ou identifica fontes nem demonstra
procura de informação

- Reflete e apresenta com clareza os dados e conclui com
base no trabalho efetuado

- Apresenta conclusões sem no entanto as relacionar
com os conteúdos do documento

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou
sugestão com base no tema estudado

- Identificação do trabalho;

B-Informação e
comunicação

- Objetivo;- Fundamentação teórica; Tratamento dos
dados e - Conclusões

- Usa vocabulário adequado ao tema.

Rigor
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Pertinência

- Utiliza linguagem clara e objetiva.
- Identifica as fontes

B-Informação e
comunicação

Reflexão

D-Pensamento
crítico e pensamento
criativo
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Rubrica CSH2- Exposição oral
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Rigor

5 ( Cumpriu plenamente)
- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica;

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.
I- Saber científico,
técnico e
tecnológico

Relação de
conceitos

- Hierarquiza a informação;
- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.

I- Saber científico,
técnico e
tecnológico

Domínio das
fontes

- Utiliza o argumento de autoridade: situa no
pensamento de autores as perspetivas apresentadas;
- Referencia as fontes utilizadas.

D-Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Interação
E-Relacionamento
interpessoal

- Enuncia claramente os pontos a abordar;
- Apresenta expressão facial e corporal apropriada;
- Lança problemas e promove a participação dos colegas;
Faz uma síntese final.
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Rubrica CSH3- Debate
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Problematização

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Identifica, formula e relaciona, com clareza e de forma
completa e abrangente, os problemas e/ou questõeschave.

- Identifica, formula e relaciona os problemas e/ ou
questões-chave com falta de clareza e, ou de forma
incompleta e limitada.

- Não identifica, não formula nem relaciona os
problemas e/ou questões-chave.

- Mobiliza informação relevante que permite o

- Mobiliza alguma informação relevante para aprofundar
a discussão

- Não mobiliza informação que permita
aprofundamento e progresso da discussão.

- Usa a terminologia específica ao tema e
apresenta argumentos
de
forma
articulada,
coerente e fundamentada.

- Usa terminologia específica do tema e apresenta
argumentos, mas nem sempre de forma articulada,
coerente e fundamentada

- Não usa terminologia específica do tema e não
apresenta argumentos, ou estes são incoerentes,
desarticulados, não fundamentados

- Confronta argumentos para encontrar semelhanças e
diferenças que levem ao esclarecimento do auditório,
evidenciando convicção, segurança e assertividade nos
pontos de vista apresentados.

- Confronta argumentos que levem ao esclarecimento do
auditório, contudo faltando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados

- Não confronta argumentos que levem
ao esclarecimento do auditório, ou fá-lo sem
qualquer convicção, segurança e assertividade

C- Raciocínio e
resolução
de problemas

Pertinência

aprofundamento
B-Informação e
comunicação

Rigor

e

progresso

da

discussão,

fundamentando a análise apresentada.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Persuasão

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

o
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Rubrica CSH4- Trabalho em grupo ( processo)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Responsabilidade
F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

5 ( Cumpriu plenamente)

- Não cumpre as tarefas que lhe foram atribuídas.

- Cumpre regras e prazos

- Cumpre regras e prazos

-Não respeita os prazos.

-Comparece com o material necessário;

- Comparece com o material necessário;

-Não traz o material necessário.

-Estabelece objetivos;

Mas

-Não estabelece objetivos nem distribui tarefas.

-distribui tarefas.

-não estabelece objetivos nem distribui tarefas.

- Aceita e argumenta pontos de vista diversos
na abordagem dos problemas;

- Aceita pontos de vista diversos, respeitando diferenças
de características, crenças e opções. Contribui para a
resolução de problemas relacionais, com empatia ou
sentido crítico, sem, contudo, conseguir algum consenso.

- Não aceita pontos de vista diversos, nem
respeita diferenças de características, crenças e
opções.

- Partilha saberes e informações e apoia os pares em
diversas tarefas, mas apenas quando solicitado.
Raramente fornece feedback para melhoria do trabalho
de grupo.

- Não partilha saberes e informações. Não apoia os
pares nas diversas tarefas. Não fornece feedback para

- Identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Identifica os pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.

- Não identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Melhora ou aprofunda saberes, tendo em
consideração o feedback dos pares e do professor.

- Tem em consideração o feedback dos pares e do
professor, mas não evidencia melhorias significativas.

- Não tem em consideração o feedback dos pares e
do professor, nem apresenta melhorias.

- Respeita diferenças de características, crenças
e opções;

- Apoia os pares em diversas tarefas;
- Fornece feedback para melhoria ou aprofundamento

E-Relacionamento

- Não contribui para a resolução de
problemas relacionais.

- Resolve problemas relacionais com empatia e
sentido crítico, promovendo consensos.
- Partilha saberes e informações;

Colaboração

1 ( Não cumpriu)

- Contribui para a resolução da tarefa:

Negociação

G- Bem-estar, saúde e
ambiente

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Contribui para a resolução da tarefa:

melhoria do trabalho de grupo.

do trabalho de grupo.

interpessoal

Autorregulação

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
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Rubrica CSH5- Portefólio / Dossiê/ Caderno de registo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Completude

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta registos de todos os dados/ passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta registo de grande parte dos dados / passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta registos incompletos que não
asseguram a realização das tarefas.

- Apresenta informação estruturada de forma a facilitar
utilização posterior.

- Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer a
sua utilização posterior.

- A informação existente não está estruturada,
não permitindo a sua utilização.

- Muito boa apresentação.

- Boa apresentação.

- Apresentação pouco cuidada.

- Respeita as convenções ao nível do discurso e
apresenta as atividades com correção.

- Apresenta falhas, que não impedem a comunicação.

- Os erros existentes deturpam a comunicação.

- Todas as reflexões evidenciam capacidade crítica e
apresentam sugestões para melhoria do desempenho.
Reformula erros.

- Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão crítica sobre o
processo de trabalho.

- Não consegue reformular os erros nem refletir
sobre o processo de trabalho.

B-Informação e
comunicação

Estrutura
B-Informação e
comunicação

Correção
linguística
A-Linguagem e
textos

Reflexão
D-Pensamento
crítico e criativo

P á g i n a | 198

Rubrica CSH6- Resolução de problemas / Questões
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Compreensão

5 ( Cumpriu plenamente)
- Sabe identificar com precisão o objetivo do
problema/questão.

3 ( Cumpriu parcialmente)
- Nem sempre identifica o objetivo do problema.
Interpreta a informação.

1 ( Não cumpriu)
- Não identifica o objetivo do problema.
- Não interpreta a informação.

- Interpreta a informação e utiliza raciocínio lógico.
C- Raciocínio e
resolução de
problemas

Eficiência

- Seleciona e aplica as estratégias adequadas e eficazes
para resolver o problema/questão, com precisão e rigor.

- Usa estratégias efetivas para resolver o problema, mas
não o faz de forma consistente.

- Não apesenta estratégias ou usa uma
estratégia inadequada.

Só concretiza um dos descritores de topo identificados.

- Não concretiza qualquer dos descritores de
topo identificados.

- Executa e expressa adequadamente a solução do
problema/questão de forma detalhada e clara.

- Comete erros na execução e apresentação da solução
do problema.

- Não apresenta uma solução para o problema.

- Aplica regras de cálculo com rigor.

- Aplica regras de cálculo com falhas no rigor.

- Persiste na realização das tarefas, tentando resolver
por si, sem recorrer à ajuda do professor.

- Recorre ao professor sempre que tem dificuldades,
sem tentar resolver por si.

- Não persiste na realização das tarefas, nem recorre
ao professor.

- É perseverante, mesmo após várias tentativas,

- Desiste após 1 ou 2 tentativas.

- Desiste à primeira tentativa falhada.

C- Raciocínio e
resolução de
problemas

Rigor

- Não aplica regras de cálculo.
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Autonomia

F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

mantendo sempre o interesse pela disciplina.
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Rubrica CSH7- Trabalho individual (em sala de aula)
CRITÉRIOS

Responsabilidade
F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

Persistência

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Possui todo o material necessário

- Dispõe da maior parte do material necessário

- Não dispõe do material necessário

- Esforça-se por realizar a tarefa proposta, na
sua totalidade

- Desenvolve esforço mínimo necessário para realizar a
tarefa proposta

- Não faz a tarefa proposta ou realiza-a de modo
muito incompleto

- Cumpre o prazo estipulado.

- Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.

- Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por falta
de empenho e diligência.

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo
ao professor ou aos pares após tentar resolver por si.

- Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem
uma dificuldade, sem tentar resolver por si.

- Desiste da realização da tarefa à primeira dificuldade
e não recorre ao professor nem aos pares.

- Cumpre todas as regras de trabalho e de
convivência, contribuindo para um bom ambiente de
trabalho.

- Cumpre a maioria das regras de trabalho e de
convivência, mas por vezes distrai e perturba os colegas

- Não cumpre as regras de trabalho e de
convivência, distraindo e perturbando os colegas

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado, mas com

- Recusa ajuda aos colegas quando solicitado

F- desenvolvimento
pessoal e autonomia

Sociabilidade

E-Relacionamento
interpessoal

Rigor
I- Saber científico, técnico
e tecnológico

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado

- Utiliza com rigor conceitos, vocabulário, técnicas
e programas específicos do tema e ou da disciplina.

relutância

- Apresenta falhas de rigor que não deturpam a solução.

- Apresenta falhas graves de rigor.
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Rubrica CSH8-Relatório de atividade
CRITÉRIOS
Rigor

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Usa a terminologia específica do tema/assunto,
relacionando conhecimentos de forma coerente e
fundamentada.

- Revela falhas no uso de terminologia específica do
tema/assunto e na aplicação de conhecimentos.

- Não usa terminologia específica do tema/assunto e
não aplica os conhecimentos de forma coerente e
fundamentada.

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado e os
itens em análise.

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado, mas
evidencia algumas falhas no cumprimento dos itens
em análise.

- Não respeita a estrutura do tipo de texto solicitado
nem segue os itens dados.

I-Saber científico, técnico e
tecnológico

Estrutura

- Muito boa apresentação.
B-Informação e comunicação

Coesão

A-Linguagem e textos

Reflexão

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

- Apresentação pouco cuidada.

- Apresentação com algumas falhas.

- Redige o texto de forma correta, utilizando
linguagem clara e objetiva.

- Revela dificuldades na expressão escrita.

- Revela pouco domínio da expressão escrita.

- Apresenta algumas falhas na articulação das ideias,
podendo apresentar algumas imprecisões.

- Articula as ideias de forma pouco coerente.

- Articula as ideias de forma coerente.

- Sintetiza a atividade.

- Revela falhas em sintetizar a atividade.

- Revela falhas na elaboração da síntese e em exprimir
a sua opinião e não evidencia espírito crítico.

- Reflete e apresenta com clareza a sua opinião,
evidenciando espírito crítico.

- Reflete mas apresenta algumas lacunas ao exprimir a
sua opinião, evidenciando algum espírito crítico.
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Rubrica CSH9-Atividades práticas de cidadania / solidariedade social
CRITÉRIOS

Negociação

5 ( Cumpriu plenamente)

1 ( Não cumpriu)

- Demonstra respeito pela diversidade humana e
cultural e age de acordo com os princípios dos direitos
humanos, negociando a solução de conflitos em prol
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica.

- Revela falhas no respeito pela diversidade humana e
cultural e nem sempre age de acordo com os princípios
dos direitos humanos, nem sempre negociando a
solução de conflitos em prol da solidariedade e da
sustentabilidade ecológica.

- Não revela respeito pela diversidade humana e
cultural e não age de acordo com os princípios
dos direitos humanos, não negociando a solução
de conflitos em prol da solidariedade e da
sustentabilidade ecológica.

- Adequa os comportamentos em contextos de
cooperação, partilha, colaboração e competição.

- Nem sempre adequa os comportamentos em
contextos de cooperação e apresenta dificuldades na
partilha, colaboração e competição.

- Não adequa os comportamentos em contextos
de cooperação, partilha, colaboração e
competição.

- Demonstra responsabilidade para cuidar de si, dos
outros e do ambiente e para se integrar ativamente na
sociedade.

- Tem algumas dificuldades em demonstrar
responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do
ambiente e para se integrar ativamente na sociedade.

- Não revela responsabilidade para cuidar de si, dos
outros e do ambiente e para se integrar ativamente
na sociedade.

- Interage com tolerância, empatia e responsabilidade
e argumenta, negocia e aceita diferentes pontos de
vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e
participar na sociedade.

- Tem algumas dificuldades na Interação com
tolerância, empatia e responsabilidade e na
argumentação, negociação e aceitação de diferentes
pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar,
olhar e participar na sociedade.

- Não Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e não argumenta, negocia e
aceita diferentes pontos de vista, não desenvolve
novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade.

G-Bem-estar,
saúde e ambiente

Colaboração

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

E-Relacionamento
interpessoal

Responsabilidade

F-Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Sociabilidade

E-Relacionamento
interpessoal
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RUBRICAS
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
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Rubrica EF 1 - Exercício critério
CRITÉRIOS

Cooperação

E- Relacionamento
interpessoal

Rigor

I-

- Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de
adversários;
- Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros
com oportunidade, promovendo a entreajuda para
favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e
do(s) outro(s).

- Cumpre muito bem a sequência de ações motoras de
acordo com o previsto.

1 ( Não cumpriu)

- Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros;
- Colabora nas ações no sentido de alcançar o objetivo da
situação.

- Realiza as ações com resultado;

- Não apoia os colegas nem promove a entreajuda.

- Não realiza a sequência de ações prevista.
- Respeite a ordem sequencial prevista.

Saber científico, técnico
e tecnológico

Análise
I-

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

- Utiliza as ações técnico-táticas de forma oportuna e
adequada a cada situação.

- Utiliza as ações técnico-táticas para diferentes
situações.

- Não utiliza as ações técnico-táticas adequadas nas
diversas fases da ação.

- Realiza as ações técnicas de forma correta e precisa,
com sucesso.

- Realiza as ações técnicas sem, no entanto, mostrar
a precisão ou obter sucesso.

- Não realiza as ações técnicas necessárias.

Saber científico, técnico
e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e domínio
do corpo
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Rubrica EF 2 - Situação de jogo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)
- Relaciona-se com cordialidade e respeito pelos seus
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de
adversários;

Cooperação

- Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros;

1 ( Não cumpriu)

- Não apoia os colegas;

- Colabora nas ações no sentido de alcançar o objetivo do
jogo.

- Não promove a entreajuda.

- Utiliza o equipamento adequado à modalidade;

- Não se preocupa com o equipamento ou material de
jogo;

- Cumpre as regras de jogo de forma a alcançar o objetivo.

- Não cumpre regras do jogo.

- Utiliza as ações técnico-táticas de forma oportuna e
adequada a cada situação contribuindo para a fluidez da
ação coletiva.

- Utiliza as ações técnico-táticas para diferentes situações.

- Não utiliza as ações técnico-táticas adequadas nas
diversas fases da ação.

- Realiza as ações técnicas de forma correta e precisa, com
sucesso.

- Realiza as ações técnicas.

- Não realiza as ações técnicas necessárias.

- Interessa-se e apoia os esforços dos companheiros com
oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o
aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s).

E- Relacionamento
interpessoal

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Utiliza o equipamento adequado à modalidade, com
rigor;

Estrutura
- Prepara o material e preocupa-se com a sua
manutenção;
A- Linguagens
textos

e

Análise

- Conhece, aplica e faz cumprir as regras do jogo.

B- Saber
científico,
técnico e tecnológico

Desempenho

J- Consciência e
domínio do corpo
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Rubrica EF 3 – Esquema/Sequência/Coreografia
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITERIOS
Rigor

5 ( Cumpriu plenamente)

I – Saber científico,
técnico e tecnológico

Criatividade

1 ( Não cumpriu)

- Realiza as ações com resultado;
- Cumpre muito bem o esquema/sequência/
coreografia de acordo com o previsto.

I – Saber científico,
técnico e tecnológico

Adequação

3 ( Cumpriu parcialmente)

- Cumpre o esquema/sequência/coreografia de acordo
com o previsto.

- Não cumpre o esquema/sequência/coreografia de
acordo com o previsto.

- Utiliza e aplica com correção diferentes técnicas,
integrando o conhecimento da sua natureza
específica, com a compreensão das suas diferentes
utilidades.

- Utiliza e aplica com correção, técnicas distintas.

- Não utiliza técnicas diferentes.

- Aplica processos de transformação que visam a
formulação de novas ideias/conceitos.

- Aplica processos de transformação.

- Não aplica processos de transformação.

- Executa as sequências de ações técnicas com rigor e
cumpre as normas da atividade.

- Executa as ações técnicas sem, no entanto, obter total
eficácia.

- Não consegue executar as técnicas nem desempenhar
tarefas.

H- Sensibilidade
estética e artística

Desempenho

J- Consciência e
domínio do corpo
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Rubrica EF 4 - Atividade de Exploração da Natureza
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estrutura

5 ( Cumpriu plenamente)
- Utiliza adequadamente os materiais necessários à
atividade;
- Conhece, prepara com antecedência e faz a sua
manutenção se necessário.

A-

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Utiliza os materiais necessários à atividade;
- Prepara com antecedência ou faz a manutenção do
material quando necessário.

- Não reconhece materiais nem a sua utilidade
para a prática em questão.

Linguagens e textos

Segurança

- Pratica as atividades em ambientes circunscritos,
cumprindo as normas de segurança e zelando por si e
pelos colegas;

- Ignora normas de segurança
funcionamento de áreas de atividade;
- Cumpre as normas de segurança.
- Cumpre instruções.

- Protege o Ambiente, respeitando e cumprindo regras de
conduta do meio em que realiza a atividade.

ou

de

- Comete erros críticos ao afastar-se de zonas de
prática;
- Não cumpre instruções.

G- Bem-estar,
saúde e ambiente
- Não partilha saberes e informações;

- Apoia os pares em diversas tarefas;

- Partilha, parcialmente, saberes e informações e apoia
os pares em diversas tarefas, mas apenas quando
solicitado;

- Fornece feedback para melhoria ou aprofundamento do
trabalho de grupo.

- Raramente fornece feedback para melhoria do trabalho
de grupo.

- Não fornece feedback para melhoria do trabalho
de grupo.

- Executa as sequências de ações técnicas com eficácia
e rigor.

- Executa as ações técnicas com eficácia.

- Não consegue executar as técnicas nem
desempenhar tarefas.

- Partilha saberes e informações;

Cooperação

E- Relacionamento
Interpessoal e
tecnológico

Desempenho

J- Consciência e
domínio do corpo

- Não apoia os pares nas diversas tarefas;
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Rubrica EF 5 - Bateria Fitescola (5 testes de Aptidão Física)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Participa, frequentemente;
- Participa sistematicamente;

Persistência

- Por vezes desiste, após algumas dificuldades, em atingir
- Não desiste perante as dificuldades, de atingir os

os objetivos definidos.

objetivos definidos.

- Não participa;
- Desiste de atingir os objetivos definidos.

F- Desenvolvimento Pessoal
e Social

Rigor

- Executa o teste de aptidão de acordo com o protocolo

- Executa o teste de aptidão demonstrando hesitação ou

prescrito e explicado pelo professor.

dificuldade em manter o procedimento correto.

- Executa o teste sem obedecer ao protocolo.

I- Saber científico, técnico e
tecnológico
- Cumpre as regras de segurança;
- Cumpre as regras de segurança;

Responsabilidade

- Preocupa-se com a correta utilização dos materiais
utilizados para o teste e incentiva os colegas a fazer o
mesmo;

F- Relacionamento
interpessoal

- Esforça-se por realizar a tarefa proposta, superando-se a

- Preocupa-se com a correta utilização dos materiais
utilizados para o teste;
- Esforça-se por realizar a tarefa proposta

- Não se preocupa com a sua segurança ou
com a dos demais;
- Não se preocupa com a correta utilização
de materiais;
- Não realiza a tarefa proposta.

si mesmo.

Desempenho

J- Consciência e domínio do
corpo

- Atinge os critérios específicos de avaliação definidos no

- Atinge os critérios específicos de avaliação definidos no

documento orientador enquadrados no domínio da área

documento orientador enquadrados no domínio da área

da aptidão física.

da aptidão física.

- Atinge os critérios específicos de avaliação
definidos no documento orientador
enquadrados no domínio da área da aptidão
física.
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Rubrica EF 6 - Trabalho grupo ou individual (processo)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)
- Contribui para a resolução da tarefa:

3 ( Cumpriu parcialmente)
- Contribui para a resolução da tarefa:

1 ( Não cumpriu)
- Não cumpre as tarefas que lhe foram
atribuídas:

- Cumpre regras e prazos;

- Cumpre regras e prazos;

- Comparece com o material necessário;

- Comparece com o material necessário;

- Estabelece objetivos intermédios e finais;

- Estabelece objetivos;

- Distribui tarefas tendo em conta o perfil/nível dos

- Distribui tarefas.

Responsabilidade

- Não respeita os prazos;
- Não traz o material necessário;
- Não estabelece objetivos;

F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Pertinência
B- Informação e
comunicação

colegas.

- Não distribui tarefas.

- Pesquisa e seleciona a informação pertinente em

- Limita a pesquisa a uma ou duas fontes, repetindo-as

- Não refere ou identifica fontes nem demonstra

várias fontes.

sistematicamente.

procura de informação.

- Partilha saberes e informações;

Cooperação

- Partilha saberes e informações;
- Apoia os pares em diversas tarefas;
- Apoia os pares em diversas tarefas, quando solicitado;
- Fornece feedback para melhoria ou aprofundamento
- Fornece feedback para melhoria do trabalho de grupo.

E- Relacionamento
interpessoal

Reflexão

do trabalho de grupo.

- Reflete e apresenta com clareza os dados;
- Conclui com base no trabalho efetuado.

D- Pensamento crítico e
pensamento criativo

- Não partilha saberes e informações;
- Não apoia os pares nas diversas tarefas;
- Não fornece feedback para melhoria do trabalho
de grupo.

- Apresenta conclusões sem, no entanto, as relacionar

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou

com os conteúdos do documento.

sugestão com base no tema estudado.
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Rubrica EF 7 - Trabalho grupo ou individual (estruturação)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

Relação de conceitos - Hierarquiza a informação;

1 ( Não cumpriu)

- Integra os conceitos de forma adequada.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Adequa a linguagem e terminologia adequada ao
contexto.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Rigor

- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica;
- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Domínio
das fontes
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Estrutura

A- Linguagens e textos

- Utiliza o argumento de autoridade:

- Faz referência às fontes utilizadas.

- Situa no pensamento de autores as perspetivas
apresentadas

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- faz referência às fontes utilizadas.

- Conhece, prepara com antecedência e sabe utilizar
os materiais necessários à tarefa, fazendo a sua
manutenção se necessário.

- Utiliza os materiais necessários, prepara-os com
antecedência ou faz a sua manutenção quando
necessário.

- Não reconhece materiais nem a sua utilidade
para a prática em questão.

P á g i n a | 210

Rubrica EF 8 - Resolução de problemas/questões/testes
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Compreensão
C- Raciocínio e
resolução de
problemas

Eficiência

5 ( Cumpriu plenamente)
- Sabe identificar com
problema/questão;

precisão

o

objetivo

3 ( Cumpriu parcialmente)
do

- Interpreta a informação e utiliza raciocínio lógico.

- Seleciona e aplica as estratégias adequadas e eficientes
para resolver o problema/questão, com precisão e rigor.

1 ( Não cumpriu)

- Identifica o objetivo do problema;

- Não identifica o objetivo do problema;

- Interpreta a informação.

- Não interpreta a informação.

- Usa estratégias eficientes para resolver o problema.

- Não apresenta estratégias ou usa uma estratégia
inadequada.

- Executa e apresenta a solução do problema;

- Não apresenta uma solução para o problema;

- Utiliza ferramentas adequadas para resolver problemas.

- Não utiliza as ferramentas adequadas.

- Realiza as tarefas, tentando resolver por si, sem recorrer à
ajuda do professor.

- Não realiza as tarefas, nem recorre ao professor.

C- Raciocínio e
resolução de
problemas

Rigor

- Executa e expressa adequadamente a solução do
problema/questão de forma detalhada e clara;
- Utiliza ferramentas diversificadas ou inovadoras para
resolver problemas.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Autonomia

- Realiza as tarefas, por si, sem recorrer à ajuda do
professor;
- É perseverante, mantendo sempre o interesse pela
disciplina.

F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia
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Rubrica EM 1 - Prática vocal e /ou instrumental
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Rigor rítmico

Rigor
melódico/afinação

Respiração

Performance
musical

5 ( Cumpriu plenamente)

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

O ritmo é preciso e consistente: revela muito
rigor rítmico

Alguns ritmos errados que prejudicam um pouco o
desempenho geral: revela pouco rigor rítmico

Ritmos errados que prejudicam
desempenho: sem rigor rítmico

muito

o

Sem notas erradas: revela muito rigor
melódico

Algumas notas erradas que prejudicam um pouco o
desempenho geral: revela pouco rigor melódico

Notas erradas que prejudicam
desempenho: sem rigor melódico

muito

o

Respiração clara e precisa, valorizando
fortemente o desempenho geral: revela
muito rigor na respiração

Respira ocasionalmente nos locais corretos,
prejudicando o seu desempenho: revela pouco rigor na
respiração

Não respira corretamente: sem rigor na respiração

Toca com expressão e segue a indicações
da partitura/professor: revela muito
rigor na interpretação

Por vezes toca com expressão e segue as indicações da
partitura/professor prejudicando um pouco a qualidade
da interpretação: revela pouco rigor ma interpretação

Raramente toca com expressão não seguindo as
indicações da partitura/professor, apenas toca as
notas, prejudicando muito a qualidade da
interpretação: sem rigor na interpretação
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Rubrica EM 2 - Leitura rítmica e/ou Rítmico-melódica

CRITÉRIOS

Pulsação

Rigor rítmico

Rigor melódico

5 ( Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE
DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Realiza a leitura com marcação precisa e
consistente: revela muita precisão na
marcação da pulsação.

Realiza a leitura com imprecisões na marcação da pulsação que
prejudicam o desempenho geral: revela pouco rigor na
marcação da pulsação.

É incapaz de realizar a leitura mantendo a pulsação: sem
rigor na marcação na pulsação.

O ritmo é preciso e consistente:
revela muito rigor rítmico.

Alguns ritmos errados que prejudicam um pouco o
desempenho geral: revela pouco rigor rítmico.

Ritmos errados que prejudicam
desempenho: sem rigor rítmico.

muito

o

Sem notas erradas: revela muito
rigor melódico.

Algumas notas erradas que prejudicam um pouco o
desempenho geral: revela pouco rigor melódico.

Notas erradas que prejudicam
desempenho: sem rigor melódico

muito

o
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Rubrica EM 3 - PRÁTICA VOCAL / INSTRUMENTAL

CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

Instrumento

1 ( Não cumpriu)

O aluno consegue cantar a melodia (AFINAÇÃO;

O aluno não consegue cantar a melodia

SENTIDO RÍTMO E LETRA) do início ao fim e consegue

(AFINAÇÃO; SENTIDO RÍTMO E LETRA) da canção

recuperar quando existem hesitações.

do início ao fim.

O aluno executa o arranjo musical do início ao fim,

O aluno consegue manter a pulsação do início ao fim, e

O aluno não consegue manter a pulsação nem

mantendo a pulsação e realçando aspetos característicos

consegue recuperar quando existem hesitações na

interpretar a linha rítmica e /ou melódica do

da obra.

parte rítmica e /ou melódica.

arranjo instrumental, do início ao fim.

O aluno consegue cantar toda a canção do início ao fim

voz

DESCRITORES E NÍVEIS DE
DESEMPENHO
3 ( Cumpriu parcialmente)

realçando os aspetos característicos da obra.

O aluno não consegue seguir as indicações do
O aluno segue todas as indicações do professor.

Performance
musical

Reconhece toda a estrutura do arranjo e integra‐
se com consciência do estilo musical; presta atenção aos
restantes intérpretes.

O aluno consegue seguir as indicações do professor.
Integra-se no todo escutando os colegas, (consegue
retomar o conjunto após um engano/hesitação).

professor, começar e acabar ao mesmo tempo.
Não faz ajustes a partir do que ouve dos colegas.
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Rubrica EE1– OBSERVAÇÃO
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

Respeito pelo
Respeita sempre a opinião e vontade do outro
outro

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Nem sempre respeita a opinião e vontade do outro

Não respeita a opinião e vontade do outro

Cumpre as regras estabelecidas contribuindo para
um clima favorável à aprendizagem

Nem sempre cumpre as regras estabelecidas
contribuindo para um clima favorável à
aprendizagem

Não cumpre as regras estabelecidas contribuindo
para um clima favorável à aprendizagem

Solidariedade Ajuda sempre os pares/ adultos na realização das
tarefas

Nem sempre ajuda os pares/ adultos na realização
das tarefas

Não ajuda os pares/ adultos na realização das
tarefas

Realiza a tarefa solicitando ajuda

Não realiza a tarefa

D), E), F)

Cooperação

D), E), F)

E), F), G)

Autonomia
Realiza sem ajuda a tarefa

F), J)

P á g i n a | 215

Rubrica EE 2– TRABALHO DE PESQUISA/REGISTOS
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)

1 ( Não cumpriu)

-

- Nem sempre segue as orientações do professor
- Nem sempre traz o material necessário

-

- Não segue as orientações do professor
- Não traz o material necessário

-

- É pouco perseverante perante as dificuldades

-

- Desiste perante as dificuldades

- Apresenta o trabalho organizado e de
acordo com uma estrutura pré-definida
- Utiliza várias fontes, seleccionando o
mais relevante, integra-as e relaciona-as
com coerência
- Informação apresentada de forma muito
bem organizada, focando
completamente todos os tópicos
requeridos no guião

-

- Apresenta algumas lacunas na
organização/estrutura pré-definida
- Utiliza apenas uma ou duas fontes, selecciona
parte da informação relevante, integra-a e
relaciona-a com alguma coerência
- Informação apresentada de forma organizada,
focando todos os tópicos

-

- Realiza com rigor as tarefas

-

- Realiza com algum rigor as tarefas

-

Responsabilidade - Segue as orientações do professor
- Traz o material necessário
F)

Persistências

3 ( Cumpriu parcialmente)

- É perseverante perante as dificuldades

F)

Organização

A), C), I)

- Apresenta o trabalho sem respeitar uma
organização e/ou estrutura pré-definida
- Não selecciona a informação ao trabalho e/ou o
corpo do texto é um a cópia integral de uma fonte
de informação sem coerência com o tema
- Informação apresentada de forma desorganizada,
não formando todos os tópicos requeridos no guião

Rigor

I)

- Não realiza rigor as tarefas
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Rubrica EE 3 – APLICAÇÃO / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

5 ( Cumpriu plenamente)
-

Autonomia
-

-

É perseverante perante as
dificuldades

D), F)

-

Participa frequentemente por iniciativa
própria e de forma assertiva

É pouco persistente

-

-

Utiliza em novas situações os conteúdos
curriculares estipulados para o seu nível
de desenvolvimento
Coloca dúvidas

Não realiza a tarefa.

-

Desiste perante as dificuldades

-

Nunca participa por iniciativa própria e
raramente é assertivo

-

Não utiliza em novas situações os conteúdos
curriculares estipulados para o seu nível de
desenvolvimento
Não manipula e manuseia os materiais e
instrumentos com alguma dificuldade
Não coloca dúvidas

-

Por vezes participa por iniciativa própria
demonstrando alguma assertividade

-

c), D), I)

-

-

-

-

-

I

Aplicação

Realiza com alguma ajuda a tarefa

-

Persistência

1 ( Não cumpriu)
-

-

Realiza sem ajuda a tarefa

F

Iniciativa

3 ( Cumpriu parcialmente)

-

-

-

Por vezes utiliza em novas situações os
conteúdos curriculares estipulados para o seu
nível de desenvolvimento
-Manipula e manuseia os materiais e
instrumentos com alguma dificuldade
Raramente coloca dúvidas

-

-
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RUBRICA- EV|-1: Trabalho de Pesquisa
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
COMPLETUDE
C- Raciocínio e resolução de

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Identifica e seleciona de modo
eficaz e eficiente a informação de
acordo com o solicitado.

Identifica e seleciona a informação do solicitado com
algum apoio.

Nem com apoio consegue identificar e
/ou selecionar a informação de acordo
com o solicitado.

Apresenta a informação de forma
clara. Desenvolve as ideias de
forma aprofundada, e relevante.
Identifica os conceitos
fundamentais e define os termos.

Apresenta a informação de forma pouco clara.
Desenvolve as ideias sem as aprofundar e/ou não
existindo relevância.
Identifica a maior parte dos conceitos fundamentais e
define os termos com imprecisões.

Não apresenta a informação.
Não identifica conceitos fundamentais
e não define os termos.

Trabalho organizado de um modo
muito completo, com uma
estrutura clara e uma lógica,
sequencial ou outra, muito
explícita.
Contém um índice que reflete a
estrutura e organização.

Trabalho organizado, embora apresentando algumas
falhas na estrutura e lógica.
Contém um índice.

Apresenta-se desorganizado e sem
qualquer lógica sequencial ou outra.
Não contém índice ou estrutura clara.

problemas

RIGOR

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

ORGANIZAÇÃO

B- Informação e
Comunicação

REFLEXÃO

D- Pensamento crítico e
pensamento criativo

Utiliza de forma eficaz fontes de
informação diversificadas, referindo as
evidências em que sustenta as suas
afirmações.
Integra, com propriedade, de forma
autónoma e num discurso próprio, a
informação recolhida.
Avalia criticamente as suas fontes:
distingue facto de opinião, afere a validade
da informação em função do tipo de fonte
consultada (blogue vs. Texto científico).

Utiliza, com alguma eficácia, fontes de informação embora
pouco variadas, recorrendo a generalizações ou a opiniões
não fundamentadas para apoiar as suas afirmações.
Integra, de forma geralmente adequada, mas muito
colada às fontes consultadas, a informação recolhida.
Revela uma leitura superficial das fontes

Utiliza informação irrelevante ou não
fundamenta a informação que apresenta.
Trabalho incompleto.
Limita-se a copiar informação
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RUBRICA- EV|-2: Trabalho de Projeto
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
COMPLETUDE

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Identifica e seleciona de modo eficaz
e eficiente a informação de acordo
com o solicitado.

Identifica e seleciona a informação do solicitado com
algum apoio.

Nem com apoio consegue identificar e ou
selecionar a informação de acordo com o
solicitado.

Trabalho organizado de um modo muito
completo, com uma estrutura clara e uma
lógica, sequencial ou outra, muito explícita.
Contém um índice que reflete a
estrutura e organização.

Trabalho organizado, embora apresentando algumas falhas
na estrutura e lógica.
Contém um índice.

Apresenta-se desorganizado e sem qualquer
lógica sequencial ou outra.
Não contém índice ou estrutura clara.

Apresenta a informação de forma clara.
Desenvolve as ideias de forma
aprofundada, e relevante.
Identifica os conceitos fundamentais
e define os termos

Apresenta a informação de forma pouco clara.
Desenvolve as ideias sem as aprofundar e/ou não
existindo relevância.
Identifica a maior parte dos conceitos fundamentais e
define os termos com imprecisões.

Não apresenta a informação.
Não identifica conceitos fundamentais e não
define os termos.

Visualmente muito apelativo e cativante,
evidenciando estratégias pouco convencionais
ou novas assim como muito eficazes e
eficientes para demonstrar os conhecimentos.

Visualmente pouco apelativo e cativante evidenciando
ocasionalmente estratégias pouco convencionais ou
novas, assim como e apenas muito ocasionalmente
eficazes e eficientes para demonstrar conhecimentos.

Visualmente nada apelativo e cativante, não
evidenciando estratégias pouco convencionais
ou novas (pouco inovador) nem mesmo eficazes
e eficientes para demonstrar conhecimentos.

C-Raciocínio e resolução de
problemas

ORGANIZAÇÃO

B-Informação e
Comunicação

RIGOR

I-Saber científico,
técnico e tecnológico

CRIATIVDADE

H- Sensibilidade estética e
artística
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RUBRICA- EV|-3: Trabalho de Grupo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
RESPONSABILIDADE
F- Desenvolvimento pessoal
e autonomia
COOPERAÇÃO

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Organiza e planifica sempre as
atividades necessárias para
cumprir as tarefas nos prazos
propostos.

Organiza e planifica algumas vezes as atividades
necessárias para cumprir as tarefas nos prazos propostos.

Não organiza nem planifica as
atividades necessárias para cumprir as
tarefas nos prazos propostos.

Trabalha sempre em conjunto, divide
tarefas e partilha responsabilidades.
Apresenta contributos válidos
para a atividade do grupo.

Trabalha algumas vezes, em conjunto, divide algumas
tarefas e responsabilidades. Apresenta alguns contributos
válidos para a atividade do grupo.

Trabalha isoladamente e não
apresenta contributos válidos para a
atividade do grupo.

Com a apresentação das várias etapas do
trabalho e com a participação nas sessões,
revela grande capacidade de pesquisa.
Muito bom conhecimento e
compreensão dos conceitos e
ideias (a interpretação e
tratamento da informação)
necessários à resolução prática
das tarefas propostas.
Por iniciativa própria compara e analisa os
resultados previstos com os resultados
obtidos, procura argumentos justificativos
para os dados obtidos e confronta ideias.
Altera a sua opinião se outras ideias
melhores surgirem. Reformula o trabalho
de acordo com o feedback do professor.

Com a apresentação das várias etapas do trabalho e com a
participação nas sessões, revela uma razoável capacidade
de pesquisa.
Alguns conhecimentos e compreensão dos conceitos e
ideias (a interpretação e tratamento da informação)
necessários à resolução prática das tarefas propostas.

Com a apresentação das várias etapas do
trabalho e com a participação nas sessões,
revela uma fraca capacidade de pesquisa.
Não revela conhecimentos nem
compreende os conceitos e ideias (a
interpretação e tratamento da
informação) necessários à resolução
prática das tarefas propostas.

Demonstra alguma resistência em aceitar resultados não
previstos e ideias que contrariem a sua opinião.
Aceita alterar as suas ideias depois de alguma resistência.
Algumas vezes não aceita reformular o trabalho de acordo
com o feedback do professor.

Recusa-se a aceitar resultados não previstos e
ideias que contrariem a sua opinião.
Não aceita reformular o trabalho de acordo com
o feedback do professor.

E- Relacionamento
interpessoal

RESILIÊNCIA

D- Pensamento crítico e
pensamento criativo

NEGOCIAÇÃO

E- Relacionamento interpessoal
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RUBRICA- EV|-4: Portefólio/Diário Gráfico
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
COMPLETUDE
C-Raciocínio e resolução de
problemas

Apresenta registos diversificados que
denotam a análise, conhecimento e
compreensão da aplicabilidade dos
materiais e das técnicas.

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Apresenta registos que denotam alguma análise,
conhecimento e compreensão da aplicabilidade dos
materiais e das técnicas.

Não apresenta registos.

Apresenta um trabalho bastante organizado e,
estruturado; atualizado sistematicamente.
Produz reflexão sobre o processo de
trabalho e reformula os erros

Apresenta um trabalho organizado, estruturado e
atualizado.
Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão sobre o processo de
trabalho

Não apresenta trabalho.

Domina princípios e estratégias de
composição e estruturação formal,
cromática, espacial e dinâmica a sua
operalização na representação gráfica.

Aplica princípios e estratégias de composição e
estruturação formal, cromática, espacial e dinâmica, mas a
sua operalização na representação gráfica nem sempre é a
mais adequada, mas reformula os seus erros.

Não aplica princípios e estratégias de
composição e estruturação formal,
cromática, espacial e dinâmica, e não
reformula os seus erros.

Realiza formulações gráficas e transformações
com grande capacidade criativa e inventiva.

Apresenta criações e transformações com alguma
capacidade criativa e inventiva.

Não realiza formulações gráficas com capacidade
inventiva.

ORGANIZAÇÃO

B-Informação e Comunicação

RIGOR

I-Saber científico, técnico e
tecnológico

CRIATIVIDADE

H-Sensibilidade estética e
artística
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RUBRICA- EV|-5: Trabalho Individual
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO

CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
Responsabilidade
F-Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Persistência

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Possui todo o material necessário
Esforça-se por realizar a tarefa proposta, na
sua totalidade
Cumpre o prazo estipulado.

Dispõe da maior parte do material necessário
Desenvolve esforço mínimo necessário para realizara
tarefa proposta
Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.

Não dispõe do material necessário-Não faz a
tarefa proposta ou realiza-a de modo muito
incompleto
Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por
falta de empenho e diligência.

Persiste na realização da tarefa, só recorrendo ao
professor ou aos pares após tentar resolver por si

Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem uma
dificuldade, sem tentar resolver por si.

Desiste da realização da tarefa à primeira
dificuldade e não recorre ao professor nem aos
pares.

Cumpre todas as regras de trabalho e de
convivência, contribuindo para um bom
ambiente de trabalho.
Presta ajuda aos colegas quando solicitado

Cumpre a maioria das regras de trabalho e de
convivência, mas por vezes distrai e perturba os colegas

Não cumpre as regras de trabalho e de
convivência, distraindo e perturbando os colegas
Recusa ajuda aos colegas quando solicitado

Utiliza com rigor conceitos, vocabulário, materiais
técnicas e programas específicos do tema e ou da
disciplina

Apresenta falhas de rigor que não deturpam a solução

-Apresenta falhas graves de rigor

F-Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Sociabilidade

E-Relacionamento
Interpessoal

Rigor

I-Saber científico,
técnico e tecnológico
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RUBRICA- ET|-1: Trabalho de Pesquisa
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
COMPLETUDE
C- Raciocínio e resolução de
problemas

RIGOR

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Identifica e seleciona de modo eficaz e eficiente
a informação de acordo com o solicitado.

Identifica e seleciona a informação do solicitado com
algum apoio.

Nem com apoio consegue identificar e /ou
selecionar a informação de acordo com o
solicitado.

Apresenta a informação de forma clara.
Desenvolve as ideias de forma
aprofundada, e relevante.
Identifica os conceitos fundamentais e define os
termos.

Apresenta a informação de forma pouco clara.
Desenvolve as ideias sem as aprofundar e/ou não
existindo relevância.
Identifica a maior parte dos conceitos fundamentais e
define os termos com imprecisões.

Não apresenta a informação.
Não identifica conceitos fundamentais e não
define os termos.

Trabalho organizado de um modo muito
completo, com uma estrutura clara e uma
lógica, sequencial ou outra, muito explícita.
Contém um índice que reflete a estrutura e
organização.

Trabalho organizado, embora apresentando algumas
falhas na estrutura e lógica.
Contém um índice.

Apresenta-se desorganizado e sem qualquer
lógica sequencial ou outra.
Não contém índice ou estrutura clara.

I- Saber científico, técnico e
tecnológico

ORGANIZAÇÃO
B- Informação e
Comunicação

REFLEXÃO

D- Pensamento crítico e
pensamento criativo

Utiliza de forma eficaz fontes de informação
diversificadas, referindo as evidências em que
sustenta as suas afirmações.
Integra, com propriedade, de forma autónoma
e num discurso próprio, a informação recolhida.
Avalia criticamente as suas fontes: distingue
facto de opinião, afere a validade da
informação em função do tipo de fonte
consultada (blogue vs. Texto científico).

Utiliza, com alguma eficácia, fontes de informação
embora pouco variadas, recorrendo a generalizações ou
a opiniões não fundamentadas para apoiar as suas
afirmações.
Integra, de forma geralmente adequada, mas muito
colada às fontes consultadas, a informação recolhida.
Revela uma leitura superficial das fontes

Utiliza informação irrelevante ou não
fundamenta a informação que apresenta.
Trabalho incompleto.
Limita-se a copiar informação
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RUBRICA- ET|-2: Trabalho de Projeto
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
COMPLETUDE

3 ( Cumpriu parcialmente)

Identifica e seleciona de modo eficaz e eficiente
a informação de acordo com o solicitado.

Identifica e seleciona a informação do solicitado com
algum apoio.

Nem com apoio consegue identificar e /ou
selecionar a informação de acordo com o
solicitado.

Trabalho organizado de um modo muito
completo, com uma estrutura clara e uma
lógica, sequencial ou outra, muito explícita.
Contém um índice que reflete a estrutura e
organização.

Trabalho organizado, embora apresentando algumas
falhas na estrutura e lógica.
Contém um índice.

Apresenta-se desorganizado e sem qualquer
lógica sequencial ou outra.
Não contém índice ou estrutura clara.

Apresenta a informação de forma clara.
Desenvolve as ideias de forma
aprofundada, e relevante.
Identifica os conceitos fundamentais e define os
termos

Apresenta a informação de forma pouco clara.
Desenvolve as ideias sem as aprofundar e/ou não
existindo relevância.
Identifica a maior parte dos conceitos fundamentais e
define os termos com imprecisões.

Não apresenta a informação.
Não identifica conceitos fundamentais e não
define os termos.

Visualmente muito apelativo e cativante,
evidenciando estratégias pouco convencionais
ou novas assim como muito eficazes e
eficientes para demonstrar os conhecimentos.

Visualmente pouco apelativo e cativante evidenciando
ocasionalmente estratégias pouco convencionais ou
novas, assim como e apenas muito ocasionalmente
eficazes e eficientes para demonstrar conhecimentos.

Visualmente nada apelativo e cativante, não
evidenciando estratégias pouco convencionais ou
novas (pouco inovador) nem mesmo eficazes e
eficientes para demonstrar conhecimentos.

C-Raciocínio e resolução
de problemas

ORGANIZAÇÃO

1 ( Não cumpriu)

B-Informação e
Comunicação
RIGOR

I-Saber científico,
técnico e tecnológico

CRIATIVIDADE

H- Sensibilidade
estética e artistica
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RUBRICA- ET|-3: Trabalho de Grupo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)
RESPONSABILIDADE

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Organiza e planifica sempre as atividades
necessárias para cumprir as tarefas nos prazos
propostos.

Organiza e planifica algumas vezes as atividades
necessárias para cumprir as tarefas nos prazos
propostos.

Não organiza nem planifica as atividades
necessárias para cumprir as tarefas nos prazos
propostos.

Trabalha sempre em conjunto, divide tarefas e
partilha responsabilidades.
Apresenta contributos válidos para a atividade
do grupo.

Trabalha algumas vezes, em conjunto, divide algumas
tarefas e responsabilidades. Apresenta alguns
contributos válidos para a atividade do grupo.

Trabalha isoladamente e não apresenta
contributos válidos para a atividade do grupo.

Com a apresentação das várias etapas do
trabalho e com a participação nas sessões, revela
grande capacidade de pesquisa.
Muito bom conhecimento e compreensão dos
conceitos e ideias (a interpretação e tratamento
da informação) necessários à resolução prática
das tarefas propostas.

Com a apresentação das várias etapas do trabalho e com
a participação nas sessões, revela uma razoável
capacidade de pesquisa.
Alguns conhecimentos e compreensão dos conceitos e
ideias (a interpretação e tratamento da informação)
necessários à resolução prática das tarefas propostas.

Com a apresentação das várias etapas do trabalho
e com a participação nas sessões, revela uma
fraca capacidade de pesquisa.
Não revela conhecimentos nem compreende os
conceitos e ideias (a interpretação e tratamento
da informação) necessários à resolução prática
das tarefas propostas.

Por iniciativa própria compara e analisa os
resultados previstos com os resultados obtidos,
procura argumentos justificativos para os dados
obtidos e confronta ideias. Altera a sua opinião
se outras ideias melhores surgirem. Reformula
o trabalho de acordo com o feedback do
professor.

Demonstra alguma resistência em aceitar resultados não
previstos e ideias que contrariem a sua opinião.
Aceita alterar as suas ideias depois de alguma resistência.
Algumas vezes não aceita reformular o trabalho de
acordo com o feedback do professor.

Recusa-se a aceitar resultados não previstos e
ideias que contrariem a sua opinião.
Não aceita reformular o trabalho de acordo com
o feedback do professor.

F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

COOPERAÇÃO
E- Relacionamento
interpessoal

RESILIÊNCIA

D- Pensamento crítico e
pensamento criativo

NEGOCIAÇÃO

E- Relacionamento
interpessoal
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RUBRICA- ET|-4: Trabalho Individual
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
5 ( Cumpriu plenamente)

RESPONSABILIDADE

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

Possui todo o material necessário
Esforça-se por realizar a tarefa proposta, na sua
totalidade.
Cumpre o prazo estipulado.

Dispõe da maior parte do material necessário
Desenvolve esforço mínimo necessário para realizar a
tarefa proposta.
Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.

Não dispõe do material necessário.
Não faz a tarefa proposta ou realiza-a de modo
muito incompleto.
Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por
falta de empenho e diligência.

Persiste na realização da tarefa, só recorrendo
ao professor ou aos pares após tentar resolver
por si.

-Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem
uma dificuldade, sem tentar resolver por si.

Desiste da realização da tarefa à primeira
dificuldade e não recorre ao professor nem aos
pares.

F-Desenvolvimento
pessoal e autonomia

PERSISTÊNCIA
F-Desenvolvimento
pessoal e autonomia

CRIATIVIDADE

H-Sensibilidade estética
e artística

RIGOR

I-Saber científico, técnico
e tecnológico

Visualmente muito apelativo e cativante,
evidenciando estratégias pouco convencionais
ou novas assim como muito eficazes e
eficientes para demonstrar os conhecimentos.

Utiliza com rigor conceitos, vocabulário,
materiais, técnicas e programas específicos do
tema e ou da disciplina.

Visualmente pouco apelativo e cativante evidenciando
ocasionalmente estratégias pouco convencionais ou
novas, assim como e apenas muito ocasionalmente
eficazes e eficientes para demonstrar conhecimentos.

Apresenta falhas de rigor que não deturpam a solução.

.

Visualmente nada apelativo e cativante, não
evidenciando estratégias pouco convencionais ou
novas (pouco inovador) nem mesmo eficazes e
eficientes para demonstrar conhecimentos.

Apresenta falhas graves de rigor.
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RUBRICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
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Rubrica MC1 - Atividade experimental
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Segurança

5 ( Cumpriu plenamente)
- Seleciona o material a utilizar adequado à atividade
prática.

3 ( Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Seleciona outro material a utilizar na atividade prática.

- Seleciona o material desadequado à atividade prática.

- Cumpre as regras de segurança.

- Ignora as regras de segurança.

- Arruma o material.

- O material fica disperso pelo laboratório.

- Executa a sequência do procedimento.

- Executa a sequência do procedimento.

- Executa erraticamente o procedimento.

- Observa.

- Observa.

- Desvaloriza a observação.

- Regista com imprecisão os dados obtidos.

- Elimina os dados (da observação).

- Utiliza o material (equipamento) com inabilidade.

- Utiliza o material (equipamento) inapropriado.

- Analisa os dados.

- Desvaloriza os dados.

- Interpreta sem comparar.

- Interrompe o trabalho experimental.

- Cumpre as regras de segurança
G- Bem-estar,
saúde e ambiente

Adequação

- Arruma o material.

C- Raciocínio e
- Regista os dados obtidos com exatidão.
resolução de problemas

Destreza
J- Consciência E
domínio
do corpo

Análise

- Domina as técnicas na manipulação do material
(equipamento) com eficiência.

- Trabalha os dados analíticos e experimentais com recursos adequados.
- Compara os resultados obtidos com as referências

- Exprime oralmente a apresentação de resultados.
teóricas.
- Interpreta as diferenças, regista e conclui.

- Apresenta os resultados (oralmente e produção
I- Saber científico,
técnico e tecnológico
escrita).
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Rubrica MC2 - Relatório de atividade experimental
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Estrutura
A- Linguagem e Textos

Rigor

5 (Cumpriu plenamente)

- Apresenta uma sequência lógica, mas não elenca todas
as etapas da tarefa desenvolvida na atividade
experimental.

- Não apresenta uma sequência lógica e não elenca
as etapas da atividade experimental.

- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica.

- Interpreta a informação mas apresenta imprecisões no
tratamento dos dados.

- Não interpreta corretamente a informação, devido a
ausência dos requisitos enunciados no descritor de
topo.

- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina:

- A linguagem é cientificamente correta, mas pouco
concisa e incoerente, apesar do vocabulário científico
próprio da disciplina.

-inclui a informação necessária para retirar as conclusões
previstas, referindo leis, princípios e teorias que
-fundamentam
Seleciona e identifica
a informação
pertinente
em
teoricamente
as conclusões
do trabalho.
fontes diversas:

Pertinência
B-Informação e

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta uma sequência lógica do trabalho,
cumprindo todas as etapas: Identificação do trabalho;
Objetivo; Fundamentação Teórica; Material/Reagentes;
Procedimento Experimental;
Registos/Dados/Observações; Tratamento dos dados
e/ou cálculos; Conclusões e Bibliografia.

-faz o tratamento dos dados com precisão;
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

3 (Cumpriu parcialmente)

- Seleciona a informação, mas não cumpre dois dos
requisitos enunciados no descritor de topo.

- A informação apresentada não cumpre os
requisitos enunciados no descritor de topo.

- Apresenta conclusões sem no entanto as relacionar
com os conteúdos do documento

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou
sugestão com base no tema estudado

- utiliza imagens, tabelas, esquemas e gráficos que
facilitem a transmissão da informação;
- refere as fontes utilizadas.

comunicação

Reflexão

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

- Reflete e apresenta com clareza os dados e
conclui com base no trabalho efetuado
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Rubrica MC3- Relatório do trabalho de pesquisa
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estrutura

5 (Cumpriu plenamente)
- Apresenta uma sequência lógica do trabalho,
cumprindo todas as etapas:

3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta uma sequência lógica, mas não elenca todas
as etapas da tarefa desenvolvida.

- Não apresenta uma sequência lógica e não elenca
as etapas da tarefa.

- Não se preocupa com a linguagem, mantendo no
entanto a articulação do texto

- Apresenta informação desarticulada

- Seleciona a informação pertinente em várias fontes

- Limita a pesquisa a uma ou duas fontes, repetindo-as
sistematicamente

- Não refere ou identifica fontes nem demonstra
procura de informação

- Reflete e apresenta com clareza os dados e conclui com
base no trabalho efetuado

- Apresenta conclusões sem no entanto as relacionar
com os conteúdos do documento

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou
sugestão com base no tema estudado

- Identificação do trabalho;

A- Linguagem e
Textos

- Objetivo;- Fundamentação teórica; Tratamento dos
dados e - Conclusões

- Usa vocabulário adequado ao tema.

Rigor
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Pertinência

- Utiliza linguagem clara e objetiva.
- Identifica as fontes

B-Informação e
comunicação

Reflexão
D-Pensamento crítico
e pensamento criativo
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Rubrica MC 4- Exposição oral
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Rigor

5 (Cumpriu plenamente)
- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica;

3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Relação de
conceitos

- Hierarquiza a informação;
- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Domínio das
fontes

- Utiliza o argumento de autoridade: situa no
pensamento de autores as perspetivas apresentadas;
- Referencia as fontes utilizadas.

D-Pensamento crítico
e pensamento
criativo

Interação
E-Relacionamento
interpessoal

- Enuncia claramente os pontos a abordar;
- Apresenta expressão facial e corporal apropriada;
- Lança problemas e promove a participação dos colegas;
Faz uma síntese final.
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Rubrica MC5- Produção Escrita
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Desenvolvimento
temático

5 (Cumpriu plenamente)
- Desenvolve, sem desvios, a temática
proposta. Apresenta informação relevante.

3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Desenvolve, com desvios pontuais, a temática
proposta.

- Desenvolve, com desvios significativos, a temática
proposta.

- Apresenta informação nem sempre relevante.

- Apresenta informação irrelevante.

- Respeita a estrutura do tipo de texto
solicitado e cumpre as intenções
comunicativas previstas.

- Respeita a estrutura do tipo de texto solicitado,
apresentando falhas pouco significativas, e cumpre as
intenções comunicativas previstas.

- Não respeita a estrutura do tipo de texto
solicitado e cumpre parcialmente as intenções
comunicativas previstas.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de
forma coerente.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
coerente, podendo apresentar algumas imprecisões.
Utiliza, com alguma eficácia, mecanismos de coesão
textual, por exemplo: conectores variados e de uso
corrente, cadeias de referência, através de substituições
nominais ou pronominais e parágrafos razoavelmente
organizados.

- Estrutura o texto, articulando as ideias de forma
pouco coerente.

- Redige um texto, apresentando alguma variedade de
recursos linguísticos e algumas incorreções não
impeditivas da compreensão.

- Redige um texto, apresentando recursos
linguísticos limitados e incorreções impeditivas da
compreensão.

- Evidencia algum controlo vocabular.

- Não evidencia controlo vocabular.

- Apresenta algumas incorreções no domínio das
estruturas e formas gramaticais.

- Não domina as estruturas e formas gramaticais.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Estrutura
A- Linguagem e
Textos

Coesão
A- Linguagem e textos

Correção
Linguística

- Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão
textual, por exemplo: conectores variados e de uso
menos corrente, cadeias de referência, através de
substituições nominais ou pronominais e parágrafos
bem organizados.
- Redige um texto, apresentando variedade de
recursos linguísticos e sem incorreções,
ou com incorreções ocasionais.
- Evidencia muito bom controlo vocabular.

A- Linguagem e textos

- Domina as estruturas e formas gramaticais.
- Utiliza pontuação adequada e ortografia precisa.

- Utiliza pontuação geralmente adequada e ortografia
precisa.

- Não utiliza mecanismos de coesão
textual. Parágrafos mal organizados ou
inexistência de parágrafos.

- Utiliza pontuação desadequada e ortografia
imprecisa.
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Rubrica MC6- Debate
CRITÉRIOS

Problematização

5 (Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE
DESEMPENHO
3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Identifica, formula e relaciona, com clareza e de forma
completa e abrangente, os problemas e/ou questõeschave.

- Identifica, formula e relaciona os problemas e/ ou
questões-chave com falta de clareza e, ou de forma
incompleta e limitada.

- Não identifica, não formula nem relaciona os
problemas e/ou questões-chave.

- Mobiliza informação relevante que permite o

- Mobiliza alguma informação relevante para aprofundar
a discussão

- Não mobiliza informação que permita o
aprofundamento e progresso da discussão.

- Usa a terminologia específica ao tema e
apresenta argumentos
de
forma
articulada,
coerente e fundamentada.

- Usa terminologia específica do tema e apresenta
argumentos, mas nem sempre de forma articulada,
coerente e fundamentada

- Não usa terminologia específica do tema e não
apresenta argumentos, ou estes são incoerentes,
desarticulados, não fundamentados

- Confronta argumentos para encontrar semelhanças e
diferenças que levem ao esclarecimento do auditório,
evidenciando convicção, segurança e assertividade nos
pontos de vista apresentados.

- Confronta argumentos que levem ao esclarecimento do
auditório, contudo faltando convicção, segurança e
assertividade nos pontos de vista apresentados

- Não confronta argumentos que levem ao
esclarecimento do auditório, ou fá-lo sem qualquer
convicção, segurança e assertividade

C- Raciocínio e
resoluçãode problemas

Pertinência

aprofundamento
B-Informação e
comunicação

Rigor
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Persuasão
D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

e

progresso

da

discussão,

fundamentando a análise apresentada.
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Rubrica MC7- Trabalho em grupo (processo)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Responsabilidade

F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

5 (Cumpriu plenamente)

- Contribui para a resolução da tarefa:

- Não cumpre as tarefas que lhe foram atribuídas.

- Cumpre regras e prazos

- Cumpre regras e prazos

-Não respeita os prazos.

-Comparece com o material necessário;

- Comparece com o material necessário;

-Não traz o material necessário.

-Estabelece objetivos;

mas

-Não estabelece objetivos nem distribui tarefas.

-distribui tarefas.
- Aceita e argumenta pontos de vista diversos
na abordagem dos problemas;

-não estabelece objetivos nem distribui tarefas.
- Aceita pontos de vista diversos, respeitando diferenças
de características, crenças e opções. Contribui para a
resolução de problemas relacionais, com empatia ou
sentido crítico, sem, contudo, conseguir algum consenso.

- Não aceita pontos de vista diversos, nem
respeita diferenças de características, crenças e
opções.

- Respeita diferenças de características, crenças
e opções;

- Partilha saberes e informações e apoia os pares em
diversas tarefas, mas apenas quando solicitado.
Raramente fornece feedback para melhoria do trabalho
de grupo.

- Não partilha saberes e informações. Não apoia os
pares nas diversas tarefas. Não fornece feedback para

- Identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Identifica os pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.

- Não identifica os pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens.

- Melhora ou aprofunda saberes, tendo em
consideração o feedback dos pares e do professor.

- Tem em consideração o feedback dos pares e do
professor, mas não evidencia melhorias significativas.

- Não tem em consideração o feedback dos pares e
do professor, nem apresenta melhorias.

- Apoia os pares em diversas tarefas;
- Fornece feedback para melhoria ou aprofundamento

E-Relacionamento

- Não contribui para a resolução de
problemas relacionais.

- Resolve problemas relacionais com empatia e
sentido crítico, promovendo consensos.
- Partilha saberes e informações;

Colaboração

1 ( Não cumpriu)

- Contribui para a resolução da tarefa:

Negociação

G- Bem-estar, saúde e
ambiente

3 (Cumpriu parcialmente)

melhoria do trabalho de grupo.

do trabalho de grupo.

interpessoal

Autorregulação

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
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Rubrica MC8- Atividade de Exploração da Natureza
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Estrutura

5 (Cumpriu plenamente)
- Conhece, prepara com antecedência e sabe utilizar os
materiais necessários à atividade , fazendo a sua
manutenção se necessário.

3 (Cumpriu parcialmente)
- Apesar de saber utilizar os materiais necessários, não
os prepara com antecedência ou não faz a sua
manutenção quando necessário.

1 ( Não cumpriu)
- Não reconhece materiais nem a sua utilidade para
a prática em questão.

A- Linguagem e Textos

Cuidado consigo,
com o outro e
com o Ambiente

- Pratica as atividades em ambientes circunscritos,
cumprindo as regras de segurança e zelando por si e
pelos colegas.

- Ignora regras de segurança ou de funcionamento
de áreas de atividade.
- É necessário intervir por vezes para que a conduta se
mantenha de acordo com as normas.

- Protege o Ambiente, cumprindo regras de conduta do

- Comete erros críticos ao afastar-se de zonas de prática

meio em que realiza a atividade

ou ao não cumprir instruções.

G- Bem-estar,
saúde e ambiente

Análise

I-Saber científico,
técnico

Ou

- Estuda o meio onde se desenvolve a atividade,
reconhecendo fenómenos naturais e interpretando a
Natureza

- Estuda o meio onde se desenvolve a atividade, sem no
entanto reconhecer fenómenos naturais (correntes,
direção do vento, ondas, pontos cardeais, etc)

- Demonstra desconhecimento do meio onde se realiza
a atividade

- Executa as sequências de ações técnicas com rigor e
cumpre as normas da atividade

- Executa as ações técnicas sem no entanto obter total
eficácia

- Não consegue executar as técnicas nem
desempenhar tarefas.

e tecnológico

Destreza/
domínio técnico
J- Consciência e
domínio do corpo
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Rubrica MC9- Portefólio / Dossiê/ Caderno de registo
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Completude

5 (Cumpriu plenamente)

3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta registos de todos os dados/ passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta registo de grande parte dos dados / passos
necessários à realização das tarefas.

- Apresenta registos incompletos que não
asseguram a realização das tarefas.

- Apresenta informação estruturada de forma a facilitar
utilização posterior.

- Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer a
sua utilização posterior.

- A informação existente não está estruturada,
não permitindo a sua utilização.

- Muito boa apresentação.

- Boa apresentação.

- Apresentação pouco cuidada.

- Respeita as convenções ao nível do discurso e
apresenta as atividades com correção.

- Apresenta falhas, que não impedem a comunicação.

- Os erros existentes deturpam a comunicação.

- Todas as reflexões evidenciam capacidade crítica e
apresentam sugestões para melhoria do desempenho.
Reformula erros.

- Reformula os erros com base nas orientações do
professor, mas não produz reflexão crítica sobre o
processo de trabalho.

- Não consegue reformular os erros nem refletir
sobre o processo de trabalho.

B- Informação e
comunicação

Estrutura

A- Linguagem e
Textos

Correção
linguística
A- Linguagem e
textos

Reflexão
D-Pensamento
crítico e criativo
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Rubrica MC10- Trabalho de pesquisa/estruturação do projeto
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Relação de
conceitos

5 (Cumpriu plenamente)
- Hierarquiza a informação;

3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão
da exposição.

- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Rigor

- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica;
- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Domínio das
fontes

- Utiliza o argumento de autoridade: situa no
pensamento de autores as perspetivas apresentadas;
Referencia as fontes utilizadas.

D-Pensamento crítico
e pensamento criativo

Reflexão
D-Pensamento crítico
e pensamento criativo

.

- Reflete e apresenta com clareza os dados e
conclui com base no trabalho efetuado

- Apresenta conclusões sem no entanto as relacionar
com os conteúdos do documento

- Não produz qualquer conclusão pertinente ou
sugestão com base no tema estudado
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Rubrica MC11- Resolução de problemas / Questões
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Compreensão

5 (Cumpriu plenamente)
- Sabe identificar com precisão o objetivo do
problema/questão.

3 (Cumpriu parcialmente)
- Nem sempre identifica o objetivo do problema.
Interpreta a informação.

1 ( Não cumpriu)
- Não identifica o objetivo do problema.
- Não interpreta a informação.

- Interpreta a informação e utiliza raciocínio lógico.
C- Raciocínio e
Resolução de
Problemas

Eficiência

- Seleciona e aplica as estratégias adequadas e eficazes
para resolver o problema/questão, com precisão e rigor.

- Usa estratégias efetivas para resolver o problema, mas
não o faz de forma consistente.

- Não apesenta estratégias ou usa uma estratégia
inadequada.

Só concretiza um dos descritores de topo identificados.

- Não concretiza qualquer dos descritores de topo
identificados.

- Executa e expressa adequadamente a solução do
problema/questão de forma detalhada e clara.

- Comete erros na execução e apresentação da solução
do problema.

- Não apresenta uma solução para o problema.

- Aplica regras de cálculo com rigor.

- Aplica regras de cálculo com falhas no rigor.

- Persiste na realização das tarefas, tentando resolver
por si, sem recorrer à ajuda do professor.

- Recorre ao professor sempre que tem dificuldades, sem
tentar resolver por si.

- Não persiste na realização das tarefas, nem recorre
ao professor.

- É perseverante, mesmo após várias tentativas,

- Desiste após 1 ou 2 tentativas.

- Desiste à primeira tentativa falhada.

C- Raciocínio e
Resolução de Problemas

Rigor

- Não aplica regras de cálculo.
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Autonomia

F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

mantendo sempre o interesse pela disciplina.

P á g i n a | 238

Rubrica MC12- Trabalho individual (em sala de aula)
CRITÉRIOS

Responsabilidade
F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Persistência

5 (Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Possui todo o material necessário

- Dispõe da maior parte do material necessário

- Não dispõe do material necessário

- Esforça-se por realizar a tarefa proposta, na sua
totalidade

- Desenvolve esforço mínimo necessário para realizar a
tarefa proposta

- Não faz a tarefa proposta ou realiza-a de modo
muito incompleto

- Cumpre o prazo estipulado.

- Ultrapassa ligeiramente o prazo estipulado.

- Ultrapassa largamente o prazo estipulado, por
falta de empenho e diligência.

- Persiste na realização da tarefa, só recorrendo ao
professor ou aos pares após tentar resolver por si.

- Recorre ao professor ou aos pares sempre que tem
uma dificuldade, sem tentar resolver por si.

- Desiste da realização da tarefa à primeira
dificuldade e não recorre ao professor nem aos
pares.

- Cumpre todas as regras de trabalho e de
convivência, contribuindo para um bom ambiente de
trabalho.

- Cumpre a maioria das regras de trabalho e de
convivência, mas por vezes distrai e perturba os colegas

- Não cumpre as regras de trabalho e de
convivência, distraindo e perturbando os colegas

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado, mas com

- Recusa ajuda aos colegas quando solicitado

F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Sociabilidade

E- Relacionamento
Interpessoal

Rigor
I- Saber científico, técnico
e tecnológico

- Presta ajuda aos colegas quando solicitado

- Utiliza com rigor conceitos, vocabulário, técnicas e
programas específicos do tema e ou da disciplina.

relutância

- Apresenta falhas de rigor que não deturpam a solução.

- Apresenta falhas graves de rigor.
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Rubrica MC13- Comunicação matemática (oral ou escrita)
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Rigor

5 (Cumpriu plenamente)

3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
na área científica.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão na
área científica.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
na área científica.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão na
área científica.

- Analisa e questiona resultados, ideias e processos,
exprimindo acordo ou desacordo e fundamentando.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
na área científica.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão na
área científica.

- Apresenta as ideias e processos por diversas
representações adequadas, incluindo linguagem
científica pertinente, e estabelece conexões entre elas.

- Apresenta falhas que não condicionam a compreensão
na área científica.

- Apresenta falhas que impedem a compreensão na
área científica.

- Respeita as convenções/normas da língua e área
científica;
- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.

I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Relação de
conceitos
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Reflexão

- Hierarquiza a informação;
- Mobiliza e integra os conceitos;
- Recorre a palavras suas para explicar informação, ideias
e processos.

D-Pensamento crítico
e pensamento
criativo

Eficácia

I-Saber científico,
técnico e tecnológico
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Rubrica MC14- Resolução de exercícios/Questões
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS

Compreensão

5 (Cumpriu plenamente)
- Sabe identificar com precisão o objetivo do
exercício/questão.

3 (Cumpriu parcialmente)
- Nem sempre identifica o objetivo do exercício.
Interpreta a informação.

1 ( Não cumpriu)
- Não identifica o objetivo do exercício.
- Não interpreta a informação.

- Interpreta a informação e utiliza raciocínio lógico.
C- Raciocínio e
Resolução de
Problemas

- Demonstra preparação prévia e total domínio do tema

- Evidencia falhas científicas e técnicas que não
comprometem os resultados e as conclusões

- Evidencia falhas graves científicas e técnicas
que comprometem os resultados e as
conclusões

- Executa e expressa adequadamente a solução do
exercício/questão de forma detalhada e clara.

- Comete erros na execução e apresentação da solução
do exercício/questão.

- Não apresenta uma solução para o exercício/questão.

- Aplica regras de cálculo com rigor.

- Aplica regras de cálculo com falhas no rigor.

- Analisa criticamente os resultados obtidos,
argumentando de forma clara e correta

- Analisa criticamente os resultados obtidos, embora
com falhas na argumentação

Conhecimento
I-Saber científico,
técnico e tecnológico

Rigor

- Não aplica regras de cálculo.
I- Saber científico,
técnico e tecnológico

Reflexão
D-Pensamento crítico
e pensamento criativo

- Não analisa criticamente os resultados obtidos
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Rubrica MC15- Resolução de problemas matemáticos/Questões
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Compreensão
C- Raciocínio e Resolução de
Problemas

Eficiência
C- Raciocínio e Resolução de
Problemas

Rigor

I- Saber científico, técnico e
tecnológico

Reflexão

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo

5 (Cumpriu plenamente)
- Sabe identificar com precisão o
objetivo do problema/questão.

3 (Cumpriu parcialmente)

1 ( Não cumpriu)

- Nem sempre identifica o objetivo do problema.

- Não identifica o objetivo do problema.

- Interpreta a informação.

- Não interpreta a informação.

- Usa estratégias efetivas para resolver o problema, mas
não o faz de forma consistente.

- Não apesenta estratégias ou usa
uma estratégia inadequada.

- Só concretiza um dos descritores de topo identificados

- Não concretiza qualquer dos
descritores de topo identificados.

- Comete erros na execução e apresentação da solução
do problema/questão.

- Não apresenta uma solução para o
problema/questão.

- Aplica regras de cálculo com falhas no rigor.

- Não aplica regras de cálculo.

- Analisa criticamente os resultados obtidos, embora
com falhas na argumentação

- Não analisa criticamente os resultados
obtidos

- Interpreta a informação e utiliza raciocínio lógico.

- Seleciona e aplica as estratégias adequadas e
eficazes para resolver o problema/questão, com
precisão e rigor.

- Executa e expressa adequadamente a
solução do problema/questão de forma
detalhada e clara.
- Aplica regras de cálculo com rigor.

- Analisa criticamente os resultados
obtidos, argumentando de forma clara e
correta
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Rubrica MC16– Observação direta do trabalho em sala de aula
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Empenho

5 (Cumpriu plenamente)
 Empenha-se na realização das atividades
 propostas

3 (Cumpriu parcialmente)
 Realiza as atividades propostas, mas necessita da

1 ( Não cumpriu)
 Não realiza as atividades propostas.

intervenção do professor.

G- Bem-estar, saúde
ambiente
 Adota uma postura correta na utilização das

Segurança

ferramentas próprias da disciplina
 Adota práticas seguras na utilização das
ferramentas próprias da disciplina
 Deixa o material organizado no final da aula

 Nem sempre adota uma postura correta na
utilização das ferramentas próprias da disciplina
 Nem sempre adota práticas seguras na utilização
das ferramentas próprias da disciplina
 Por vezes deixa o material desorganizado no final
da aula

G- Bem-estar, saúde
e ambiente

 Não adota uma postura correta na
utilização das ferramentas próprias da
disciplina
 Não adota práticas seguras na
utilização das ferramentas próprias da
disciplina
 O material utilizado fica desorganizado
no final da aula

Responsabilidade

 É pontual.

 Na maior parte das vezes é pontual.

 Chega atrasado.

 Faz-se acompanhar do material necessário.

 Nem sempre faz-se acompanhar do material

 Não se faz acompanhar do material

 Realiza a tarefa dentro do prazo estabelecido.

 Nem sempre realiza a tarefa dentro do prazo

F-Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Cooperação

E-Relacionamento
interpessoal

necessário.

necessário.
 Não cumpre o prazo estabelecido

estabelecido.
 Cumpre as regras estabelecidas contribuindo

 Cumpre as regras estabelecidas, mas necessita

 para um clima favorável à aprendizagem.

 da monitorização do professor.

 Não cumpre as regras estabelecidas.
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Rubrica MC17 – trabalho de projeto
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS
Apropriação

5 (Cumpriu plenamente)

3 (Cumpriu parcialmente)

 Descodifica o objetivo do projeto.

 Descodifica o enunciado do problema.

 Recolhe informação sobre o tema.

 Não destaca todos os elementos necessários.

B- Informação e
Comunicção

desenvolvimento do projeto, estruturando os
diferentes passos a cumprir.
 Planifica o trabalho de forma autónoma.
 O produto final corresponde aos objetivos iniciais

autónoma
 Consegue ultrapassar as dificuldades surgidas com

F-Desenvolvimento
pessoal e autonomia

facilidade

 Mostra originalidade na procura de soluções para
os problemas surgidos no desenvolvimento do

Criatividade

projeto.
 Apresenta o/os produto(s) de forma inovadora e
 graficamente atrativa.

D-Pensamento
crítico e pensamento
criativo

 Apresenta uma estratégia adequada.
 Necessita do apoio do professor para a planificação do
trabalho.
 O produto final corresponde parcialmente aos objetivos
iniciais do projeto.

 Não apresenta uma estratégia adequada à
resolução do problema.
 O produto final não tem em conta os
objetivos iniciais do projeto.
 Não planifica o trabalho.

do projeto.
 Desenvolve o projeto de forma progressiva e

Resiliência

problema.

do acessório
 Apresenta uma estratégia adequada ao

C-Raciocínio e
resolução de
problemas

 Não descodifica o enunciado do
 Não distingue nem destaca o essencial

 Distingue e destaca o essencial do acessório.

Relevância

1 ( Não cumpriu)

 Desenvolve progressivamente o projeto
 com orientação constante do Professor
 Necessita da orientação do Professor para
 ultrapassar as dificuldades surgidas
 Resolve os problemas surgidos no
desenvolvimento do projeto.
 Apresenta o/os produto(s).

 O desenvolvimento do projeto é
rudimentar.
 Ignora as dificuldades surgidas ou
sucumbe face a elas.

 Não resolve os problemas surgidos no
desenvolvimento do projeto.
 Não apresenta o/os produto(s).
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Rubrica MC18-Apresentação escrita/multimedia (em Ciência)
CRITÉRIOS
Rigor

I-Saber científico, técnico
e tecnológico

Relação de conceitos

5 (Cumpriu plenamente)

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO
3 (Cumpriu parcialmente)

- Respeita as convenções/normas da língua e da área
científica;

1 ( Não cumpriu)

- Apresenta falhas que não condicionam a
compreensão da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a
compreensão da exposição.

- Apresenta falhas que não condicionam a
compreensão da exposição.

- Apresenta falhas que impedem a
compreensão da exposição.

- Explora as características específicas e as
possibilidades técnicas dos materiais usados, através
de combinações intencionais, estruturadas com
finalidade estética.

- Aplica com correção combinações das técnicas
específicas dos materiais usados.

- As técnicas específicas dos materiais
usados não são aplicadas ou são aplicadas
com muitas falhas.

- Interpreta e/ou recria as formas obtendo uma
composição visual expressiva e coerente e/ou
apresenta, intencionalmente, novas formulações ou
formas de intervenção no contexto da tarefa.

- Interpreta e/ou recria as formas obtendo uma
composição visual expressiva mas com alguma
incoerência e/ou apresenta ideias de intervenção que
nem sempre resultam em novas formulações.

- Interpreta e/ou recria as formas obtendo
uma composição visual incoerente e/ou
pouco expressiva, nem explora novas
ideias / formulações.

- Utiliza terminologia específica ao tema/disciplina.

- Hierarquiza a informação;
- Mobiliza e integra os conceitos e as ideias principais

I-Saber científico, técnico
e tecnológico

Eficácia
I-Saber científico, técnico
e tecnológico

Criatividade

D-Pensamento crítico e
pensamento criativo
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