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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020/2021 – BIOLOGIA E GEOLOGIA - ENSINO SECUNDÁRIO  

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM 
/PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Especificas 
(de acordo com as aprendizagens essenciais) 

Instrumentos de Avaliação 
Descritores do “Perfil dos 

Alunos 

1. Conceitos, leis, 
princípios e 

teorias científicas 
(50%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Conhecer, compreender e aplicar conceitos, princípios e teorias científicas. 

• Aplicar conhecimentos a novas situações/resolução de problemas, explicando as estratégias 

de resolução e avaliando os resultados.                                                                  

• Relacionar dados/factos. 

• Interpretar dados de natureza diversa. 

 
✓ Situação-problema 

✓ Fichas de trabalho individuais 
e/ou de grupo  

✓ Testes 

✓ Questão aula  

✓  Debate/Role Play 

✓ Relatórios 
científicos/Relatórios de 
saídas de campo 

✓ Produto dos trabalhos de 
grupo e/ou individuais  

✓ Grelhas de registo de 
observação formais ou 
informais, em contexto de 
sala de aula e laboratório 

✓ Grelhas de autoavaliação e 
heteroavaliação 

✓ Trabalhos inseridos em DAC 

 

Conhecedor/sabedor/informado/culto 
(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 

2. Trabalho 
experimental/ 
laboratorial 

(30%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Identificar/formular problemas e hipóteses. 

• Planificar e /ou executar procedimentos experimentais de acordo com as regras de 

segurança. 

• Tratar e comunicar resultados experimentais. 

• Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, 

dependentes e independentes. 

• Avaliar criticamente procedimentos e resultados. 

• Manusear corretamente instrumentos específicos. 

• Ser persistente, resiliente e colaborativo no trabalho de equipa. 

3. Ciência-
Tecnologia-
Sociedade-
Ambiente 

  (20%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas e relacionadas com 

a CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente). 

• Reconhecer a influência de fatores históricos, tecnológicos e sociológicos na construção 

dinâmica do conhecimento científico. 

• Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação. 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS: 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; 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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-2020 – DESENHO A – 10.º ANO | ENSINO SECUNDÁRIO 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÂO 

Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Áreas de 

Competências/Descritores 
do Perfil dos Alunos 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

(20%) 

Reconhecer os diferentes contextos que experiencia como fonte 
de estímulos visuais e não visuais, analisando e registando 
graficamente as situações que o/a envolvem. 

Reconhecer o desenho como uma das linguagens presentes em 
diferentes manifestações artísticas contemporâneas. 

Identificar diferentes períodos históricos e respetivos critérios 
estéticos, através de uma visão diacrónica do Desenho e de outras 
manifestações artísticas. 

Conhecer diversas formas de registo - desenho de observação, de 
memória e elaborados a partir do imaginário - explorando-as de 
diferentes modos, através do desenho de contorno, de detalhe, 
gestual, orgânico, automático, geométrico, objetivo/subjetivo, 
figurativo/ abstrato, esquisso e esboço, entre outros. 

Estabelecer relações entre os diferentes elementos da 
comunicação visual, como a forma, a cor, a luz-sombra, a textura, 
o espaço, o volume, entre outros. 

Respeitar diferentes modos de expressão plástica, recusando 
estereótipos e preconceitos. 

- Exercícios práticos, de 
aplicação de conteúdos 
programáticos e com base 
nas Aprendizagens 
Essenciais, para 
desenvolvimento de 
capacidades e aquisição 
de conhecimentos. 

- Exercícios práticos de 
abordagem e 
experimentação de 
materiais e técnicas de 
expressão e comunicação 
visual e plástica – 
processos de dimensão 
expressiva e de dimensão 
rigorosa. 

 - Exercícios de pesquisa e 
seleção de informação 
escrita e gráfica e 
exercícios de recolha de 
elementos visuais.de 
Projeto/ Investigação/ 
Práticos; 

- Grelha de observação de 
atitudes em sala de aula: 

Conhecedor/Sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Indagador/Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença/ 
do outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 

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

 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

(30%) 

Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem 
plástica (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, textura, 
escala, ritmo, equilíbrio, estrutura, entre outros) na análise de 
imagens de diversa natureza e na elaboração de desenhos a partir 
de contextos reais observados, de imagens sugeridas e/ou de 
pontos de partida imaginados. 



Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, utilizando os 
princípios e o vocabulário específico da linguagem visual. 

Interpretar a informação visual e de construir novas imagens a 
partir do que vê. 

Desenvolver o sentido critico, face à massificação de imagens 
produzidas pela sociedade. 

Utilizar argumentos fundamentados na análise da realidade que 
experiencia (natureza, ambiente urbano, museus e galerias de 
arte, entre outros). 

Adequar as formulações expressivas à sua intencionalidade 
comunicativa e a públicos diferenciados. 

. Responsabilidade 

. Pontualidade 

. Apresentação do 
material 

. Comportamento/ 
cumprimento do RIA 

. Respeito pelos outros 

. Solidariedade 

. Participação nas 
atividades 

. Empenho 

. Iniciativa 

. Organização 

. Comunicação 
adequada/pertinente  

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas)  

Participativo/Colaborador 
(B, C, D, E, F)  

Responsável/Autónomo 

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

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

(50%) 

Utilizar diferentes modos de registo: traço (intensidade, textura, 
espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha 
(densidade, transparência, cor e gradação) e técnica mista 
(combinações entre traço e mancha, colagens, pastéis de óleo e 
aguadas, entre outros modos de experimentação). 

Utilizar suportes diversos e explorar as características específicas 
e possibilidades técnicas e expressivas de diferentes materiais 
(grafites, carvão, ceras, pastéis, têmpera, aguarela e outros meios 
aquosos). 

Reconhecer desenhos de observação, de memória e de criação e 
de os trabalhar de diferentes modos, através do desenho de 
contorno, de detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, 
esquisso e esboço objetivo/subjetivo, figurativo/abstrato, entre 
outros. 

Produzir registos gráficos de acordo com diferentes variáveis 
(velocidade, tempo e ritmo, entre outras). 

Realizar estudos de formas naturais e/ou artificiais, mobilizando 
os elementos estruturais da linguagem plástica e suas inter-
relações (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, textura, 
escala, ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros). 

 

OBS: A - LINGUAGEM E TEXTOS; B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; D - PENSAMENTO CRITICO E PENSAMENTO CRIATIVA; 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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020 -2021 – ECONOMIA A - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 

/ PONDERAÇÂO  
 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS/ 
DESCRITORES DO PERFIL DO 

ALUNO 

 

1- Identificar e descrever 

fenómenos económicos 

(35%) 

 
 

 
 

2- Problematizar e debater as 

inter-relações económicas no 

território português e com 

outros espaços económicos 

(35%) 

 

 

 

 

3- Comunicar e Participar 

(30%) 

 

 

A atividade económica e a ciência económica: 
- Explicitar a especificidade do objeto de estudo da Economia;  

- Explicar em que consiste o problema económico relacionando com os conceitos 

de escolha e de custo de oportunidade;  

- Identificar os agentes económicos (Famílias, Empresas, Estado e Resto do Mundo) 

e explicar as suas funções;  

- Explicar as principais atividades económicas e a sua complementaridade 

(produção, distribuição e redistribuição dos rendimentos e utilização dos 

rendimentos).  

 
Necessidades e consumo:  
- Relacionar necessidades e consumo (necessidades: individuais e coletivas, 

primárias, secundárias e terciárias; consumo: final e intermédio, público e privado, 

individual e coletivo);  

- Explicar de que forma o rendimento influencia a estrutura do consumo, 

verificando a evolução dos coeficientes orçamentais (lei de Engel);  

- Explicitar de que modo outros fatores influenciam as escolhas dos consumidores 

(preço, inovação tecnológica, moda, publicidade, dimensão e composição dos 

agregados familiares);  

- Problematizar o papel do consumidor na atual sociedade de consumo (sociedade 

de consumo, consumismo e consumerismo). 

 
A produção de bens e de serviços: 

-Situação-problema 

- Testes 

- Trabalhos escritos 

- Comunicações orais 

- Relatórios (de percurso, de 

experiência, de projeto) 

- Grelhas de observação 

- Debates 

- Questionários 

- Reflexões 

- Grelhas de auto-avaliação 

- Grelhas de hétero avaliação 

- Produção de textos, 

objectos, esquemas 

- Trabalhos de Projeto 

-Portefólios 

- Tarefas/Trabalhos inseridos 

em DAC 

 

 
 
 

O estudo da disciplina de Economia 

deverá permitir: 

 
-Adquirir instrumentos para 

compreender a dimensão económica 

da realidade social, descodificando a 

terminologia económica, atualmente 

muito utilizada quer nos meios de 

comunicação social, quer na 

linguagem corrente; 

(A; B; C; D; F; G; I) 

 
- Mobilizar instrumentos económicos 

para compreender aspetos 

relevantes da organização 

económica e para interpretar a 

realidade económica portuguesa, 

comparando-a com a da União 

Europeia; 

(A; B; C; D; F; G; I) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caraterizar e classificar os bens económicos (materiais e serviços, de produção e 

de consumo, duradouros e não duradouros, substituíveis e complementares);  

- Explicitar em que consiste a produção e o processo produtivo, relacionando-a com 

os setores de atividade económica;  

- Caraterizar os fatores produtivos (recursos naturais, trabalho e capital) e 

reconhecer a importância da sua combinação para a atividade de produção;  

- Calcular e interpretar indicadores associados ao fator trabalho (população ativa e 

inativa, taxas de atividade e taxas de desemprego); 

- Explicitar caraterísticas do desenvolvimento tecnológico, identificando os seus 

benefícios e custos (automação, informatização e robotização; desemprego: 

tecnológico, repetitivo e de longa duração); 

 - Distinguir a combinação dos fatores produtivos a curto prazo da de longo prazo;  

- Avaliar a combinação dos fatores produtivos a curto prazo, explicitando em que 

consiste a lei dos rendimentos marginais decrescentes, tal implica:  

- Definir e calcular a produtividade dos fatores produtivos (total, média e 

marginal);  

- Calcular os valores da produção total e da produtividade marginal, em função 

das variações do fator trabalho;  

- Avaliar a combinação dos fatores produtivos a longo prazo, tal implica:  

- Definir e calcular custos de produção (fixos, variáveis, médios e totais);  

- Definir economias de escala, deseconomias de escala e rendimentos à escala, 

identificando fatores que as influenciam; 

- Identificar medidas que poderão melhorar a combinação dos fatores 

produtivos (organização do processo produtivo, progresso técnico, formação 

dos recursos humanos e Investigação e Desenvolvimento). 

 
 
Preços e mercados: 
- Explicitar o conceito económico de mercado;  

- Caraterizar as componentes do mercado – procura e oferta; - Relacionar procura 

e preço – lei da procura – e fazer a sua representação gráfica;  

- Relacionar os deslocamentos da curva da procura com as alterações das suas 

determinantes (rendimento, preferência dos consumidores e preço dos outros 

bens);  

- Relacionar oferta e preço - lei da oferta – e fazer a sua representação gráfica;  

- Relacionar os deslocamentos da curva da oferta com as alterações das suas 

determinantes (custo dos fatores de produção, tecnologia e preço dos outros bens);  

- Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

(A; B; C; D; F; G; I) 

 

- Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica; 

(A; B; C; D; F; G; I ) 

 

-Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  

(A; B; C; D; F; I) 

 

-Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes 

suportes;  

(A; B; C; D; F; I)  

 

-Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

(A; B; C; D; F; I) 

 

-Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação.  

(A; B; C; D; F; I) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distinguir deslocamentos ao longo da curva, da procura e da oferta, de 

deslocamentos da curva, da procura e da oferta;  

- Explicar o significado das situações de equilíbrio (preço e quantidade de equilíbrio) 

e de desequilíbrio (excesso de procura e excesso de oferta), a partir da 

representação gráfica;  

- Caraterizar o mercado de concorrência perfeita;  

- Caraterizar diferentes estruturas do mercado de concorrência imperfeita 

(monopólio, oligopólio e concorrência monopolística). 

 
Moeda e inflação: 
- Justificar o aparecimento da moeda e descrever a sua evolução, caraterizando os 

diversos tipos de moeda (moeda-mercadoria, moeda metálica, moeda papel, papel 

moeda e moeda escritural);  

- Explicar as funções da moeda (meio de pagamento, medida de valor e reserva de 

valor);  

- Relacionar as novas formas de pagamento com a evolução tecnológica;  

- Explicitar fatores que influenciam a formação dos preços (custos de produção e 

mecanismo de mercado); 

- Distinguir os conceitos de inflação, deflação e desinflação;  

- Calcular a taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (taxa de variação 

mensal, homóloga e média anual);  

- Distinguir Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Índice Harmonizado de Preços 

no Consumidor (IHPC);  

- Explicar consequências da inflação (no valor da moeda e no poder de compra). 

 
Rendimentos e distribuição dos rendimentos: 
- Distinguir distribuição pessoal de distribuição funcional dos rendimentos;  

- Caraterizar os rendimentos primários (salários, lucros, juros e rendas);  

- Distinguir salário nominal de salário real;  

- Explicitar, recorrendo a diferentes indicadores (limiar de pobreza e risco de 

pobreza antes e após transferências sociais, rácio S80/S20 e S90/S10, índice de 

Gini, curva de Lorenz, rendimento nacional per capita), desigualdades da 

distribuição pessoal dos rendimentos, referindo causas explicativas dessas 

desigualdades; 

- Explicar em que consiste a redistribuição dos rendimentos, evidenciando o papel 

do Estado nesse processo;  

- Referir as componentes do Rendimento Disponível dos Particulares (RDP) e 

calcular o valor do RDP (remunerações do trabalho, rendimentos de empresa e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propriedade, transferências correntes: internas e externas, impostos diretos e 

contribuições sociais). 

 
Utilização dos rendimentos: 
- Caraterizar as formas de utilização dos rendimentos (consumo e poupança), 

integrando a variável tempo nessas decisões;  

- Caraterizar as aplicações da poupança – entesouramento, depósitos e 

investimento;  

- Caraterizar a formação de capital (formação bruta de capital fixo e variação de 

existências), explicando a sua importância numa economia;  

- Explicar as funções do investimento na atividade económica (substituição, 

inovação e aumento da capacidade produtiva); 

- Distinguir os diversos tipos de investimento (material, imaterial e financeiro), 

justificando a importância do investimento em Investigação e Desenvolvimento na 

atividade económica;  

- Interpretar a evolução dos fluxos de Investimento Direto (ID) do Exterior em 

Portugal (IDE) e de Portugal no Exterior (IPE);  

- Distinguir financiamento interno (autofinanciamento) de financiamento externo, 

caraterizando as diferentes formas deste tipo de financiamento (financiamento 

externo: direto e indireto);  

- Relacionar o crédito bancário com o financiamento externo indireto e o mercado 

de títulos com o financiamento externo direto. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-21 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM/ 
PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Essenciais 
Instrumentos 
de Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

 
ÁREA DAS ATIVIDADES 

FÍSICAS 
70% 

O aluno desenvolve as competências essenciais para o 10.º ano de 
escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 5 matérias e de nível 
ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas* e de acordo 
com as seguintes condições de possibilidade. 

 
(*) as subáreas, remete as competências específicas de cada 
modalidade para o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) 

Grelhas de 
observação 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e heterogéneos, que 
possibilitem aos alunos: aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; aceitar o apoio 
dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio; aceitar ou argumentar 
pontos de vista diferentes; promover estratégias que induzam respeito por diferenças de 
características, crenças ou opiniões.  
Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: saber questionar uma 
situação; realizar ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional.  
Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos, em todas as situações: 
apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria; 
identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho;  identificar 
pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os dados da sua autoavaliação para 
se envolver na aprendizagem; interpretar e explicar as suas opções; descrever processos 
de pensamento e ação, usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um 
problema.   
Proporcionar atividades formativas que, em todas as situações, criem oportunidades de: 
cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; cooperar 
promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e prazer 
proporcionado pelas atividades; aplicar as regras de participação, combinadas na turma; 
agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; respeitar as 
regras organizativas que permitam atuar em segurança; cumprir e fazer cumprir regras de 
arbitragem; apresentar iniciativas e propostas; ser autónomo na realização das tarefas; 
cooperar na preparação e organização dos materiais.  
Proporcionar atividades formativas que impliquem, por parte do aluno: conhecer e aplicar 
cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do 
ambiente; reforçar o gosto pela prática regular de atividade física; aplicar processos de 
elevação do nível funcional da aptidão física.  

 
ÁREA DOS 

CONHECIMENTOS 
15% 

O aluno deve ficar capaz de: 
Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores 
associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 
corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a 
qualidade do meio ambiente.  
Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade 
física na atualidade e ao longo dos tempos, identificando 
fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos 
desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a 
evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 
relacionando-os com a evolução das sociedades.  
Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem 
cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e 
interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de 
responsabilidade individual e coletiva.  

Teste escrito e ou 
trabalho de 
investigação 

 
ÁREA DA APTIDÃO 

FÍSICA 
15% 

 

O aluno deve ficar capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua 
idade e sexo. 

Aplicação da 
Bateria de testes 

do FITescola 
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Disciplina: Educação Física 

Anos: 10º ano 

Ciclo/ Curso: Secundário 

 
 
Critérios de Avaliação 

 
 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

SECUNDÁRIO 

 
Porque legalmente estão privados de prestar provas práticas dos conhecimentos relativos às matérias, bem como dos Testes de Aptidão Física e Matérias, ou ainda por se 

encontrarem ao abrigo do Despacho n.º 8553-A/2020, por serem considerados doentes de risco e que se encontram impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas 

presenciais em contexto de grupo ou turma, estabeleceu o GEF um regime especial de Avaliação que permitirá ao professor e ao aluno um controlo permanente da sua 

aprendizagem, definindo objectivos a atingir no final de cada período para cada nível de aprendizagem, ou seja Nível Introdução, Elementar ou Avançado, assim o aluno será 

avaliado da seguinte forma: 

 

Por período*: 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS: 
 

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

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

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

 

DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO: 
 

Atitudes / Valores   ----------------------------------------------------------------------- 30% 

* nos 2º e 3º períodos são consideradas as avaliações anteriores.  

 

Ao aluno será entregue um documento orientador do Plano de Avaliação após análise do Atestado Médico, e que terá de ser assinada pelo EE. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-2021 – FILOSOFIA - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO  
 

Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

1- Problematização  
e argumentação 

(45%)                                                                                                                                                                                                    

ABORDAGEM INTRODUTÓRIA À FILOSOFIA E AO FILOSOFAR: 
O que é a filosofia? 
Caracterizar a filosofia como uma atividade conceptual crítica. 
As questões da filosofia 
Clarificar a natureza dos problemas filosóficos. 
 
Racionalidade argumentativa da Filosofia e a dimensão discursiva do 
trabalho filosófico: 
Tese, argumento, validade, verdade e solidez. Quadrado da oposição.  
Explicitar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e solidez.  
Operacionalizar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e 
solidez, usando-os como instrumentos críticos da filosofia.  
Aplicar o quadrado da oposição à negação de teses.  
Formas de inferência válida.  
Explicitar em que consistem as conectivas proposicionais de conjunção, 
disjunção (inclusiva e exclusiva), condicional, bicondicional e negação. 
Aplicar tabelas de verdade na validação de formas argumentativas. 
Aplicar as regras de inferência do Modus Ponens, do Modus Tollens, do 
silogismo hipotético, das Leis de De Morgan, da negação dupla, da 
contraposição e do silogismo disjuntivo para validar argumentos. 
Principais falácias formais.  
Identificar e justificar as falácias formais da afirmação do consequente e 

 
Testes 
Ensaios Filosóficos 
Fichas de Trabalho 
Questões de aula 
(oral/escrita) 
Debates 
Glossários 
Trabalhos de grupo 
Grelhas de observação  
 
 
 
 

 
Competências Específicas 
Ao nível da problematização 
pretende-se que: 
- Identifique, formule e relacione 
com clareza e rigor problemas 
filosóficos e justifique a sua 
pertinência. 
 
Ao nível da conceptualização 
pretende-se que: 
- Identifique, clarifique e 
relacione com clareza e rigor 
conceitos filosóficos e os 
mobilize na compreensão e 
formulação 
de problemas, teses e 
argumentos filosóficos. 
 
Ao nível da argumentação 
pretende-se que: 
- Identifique, formule teorias, 

2- Adequação conceptual e 
teórica 
(35%) 

 

3- Comunicação 
(20%) 
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da negação do antecedente.  
O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias 
informais.  
Clarificar as noções de argumento não-dedutivo, por indução, por analogia 
e por autoridade.  
Construir argumentos por indução, por analogia e por autoridade. 
Identificar, justificando, as falácias informais da generalização 
precipitada, amostra não representativa, falsa analogia, apelo à 
autoridade, petição de princípio, falso dilema, falsa relação causal, ad 
hominem, ad populum, apelo à ignorância, boneco de palha e 
derrapagem.  
Utilizar conscientemente diferentes tipos de argumentos formais e não 
formais na análise crítica do pensamento filosófico e na expressão do seu 
próprio pensamento.  
Aplicar o conhecimento de diferentes falácias formais e não formais na 
verificação da estrutura e qualidade argumentativas de diferentes formas 
de comunicação. 
 
 
A AÇÃO HUMANA E OS VALORES A ação humana — análise e 
compreensão do agir: 
Determinismo e liberdade na ação humana [Metafísica]  
Formular o problema do livre-arbítrio, justificando a sua pertinência 
filosófica.  
Enunciar as teses do determinismo radical, determinismo moderado e 
libertismo enquanto respostas ao problema do livre-arbítrio.  
Discutir criticamente as posições do determinismo radical, do 
determinismo moderado e do libertismo e respetivos argumentos.  
 
A dimensão pessoal e social da ética  
Enunciar o problema da natureza dos juízos morais, justificando a sua 
relevância filosófica. 
Caracterizar o conceito de juízo moral enquanto juízo de valor.  
Clarificar as teses e os argumentos do subjetivismo, do relativismo e do 
objetivismo enquanto posições filosóficas sobre a natureza dos juízos 
morais.  
Discutir criticamente estas posições e respetivos argumentos. Aplicar 
estas posições na discussão de problemas inerentes às sociedades 
multiculturais.  
 

teses e argumentos filosóficos, 
aplicando instrumentos 
operatórios da lógica formal e 
informal, avaliando criticamente 
os seus pontos fortes e fracos. 
- Compare e avalie criticamente, 
pelo confronto de teses e 
argumentos, todas as teorias dos 
filósofos apresentados a 
estudo. 
- Determine as implicações 
filosóficas e as implicações 
práticas de uma teoria ou tese 
filosófica. 
- Assuma posições pessoais com 
clareza e rigor, mobilizando 
conhecimentos filosóficos e 
avaliando teses, argumentos e 
contra-argumentos. 
 
Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 
A – Linguagens e textos  
B- Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de 
problemas 
 D – Pensamento crítico e criativo 
E –Relacionamento interpessoal 
F –Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
G – Bem – estar, saúde e 
ambiente 
H – Sensibilidade estética e 
artística 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
J – Consciência e domínio do 
corpo 
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A necessidade de fundamentação da moral - análise comparativa de 
duas perspetivas filosóficas  
O problema do critério ético da moralidade de uma ação:  

• a ética deontológica de Kant: o dever e a lei moral;  a boa vontade; 
Máxima, imperativo hipotético e imperativo categórico; Heteronomia e 
autonomia da vontade; Agir em conformidade com o dever e agir por 
dever; Críticas à ética de Kant 
a ética utilitarista de Mill: A intenção e consequências; o princípio da 
utilidade; a felicidade; prazeres inferiores e prazeres superiores;  a 
inexistência de regras morais absolutas; Críticas à ética de Mill. 
Clarificar a necessidade de uma fundamentação da ação moral.  
Enunciar o problema ético da moralidade de uma ação.  
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das éticas de 
Kant e Mill.  
Discutir criticamente as éticas de Kant e Mill.  
Mobilizar os conhecimentos adquiridos para analisar criticamente ou 
propor soluções para problemas éticos que possam surgir a partir da 
realidade, cruzando a perspetiva ética com outras áreas do saber. 
 
Ética, direito e política — liberdade e justiça social; igualdade e 
diferenças; justiça e equidade [Filosofia Política] - O problema da 
organização de uma sociedade justa:  

• a teoria da justiça de John Rawls: posição original e o véu de ignorância; 
a justiça como equidade; os princípios da justiça; a regra maximin; o 
contratualismo e a rejeição do utilitarismo; as críticas comunitarista 
(Michael Sandel) e libertarista (Robert Nozick) a Rawls.  
Formular o problema da organização de uma sociedade justa, justificando 
a sua importância filosófica.  
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos da teoria da 
justiça de Rawls.  
Confrontar a teoria da justiça de Rawls com as críticas que lhe são 
dirigidas pelo comunitarismo (Michael Sandel) e libertarismo (Robert 
Nozick).  
Aplicar os conhecimentos adquiridos para discutir problemas políticos das 
sociedades atuais e apresentar soluções, cruzando a perspetiva filosófica 
com outras perspetivas. 
 
Temas / problemas do mundo contemporâneo: 
Desenvolvimento de um dos seguintes temas:  
1. Erradicação da pobreza  
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2. Estatuto moral dos animais  
3. Responsabilidade ambiental  
4. Problemas éticos na interrupção da vida humana 
5. Fundamento ético e político de direitos humanos universais  
6. Guerra e paz  
7. Igualdade e discriminação  
8. Cidadania e participação política  
9. Os limites entre o público e privado.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – FÍSICA E QUÍMICA A - ENSINO SECUNDÁRIO 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  

Aprendizagens Especificas 

(de acordo com as aprendizagens essenciais) 

Instrumentos de Avaliação Descritores do “Perfil dos 
Alunos” 

 
 

1-Conceitos, leis, 
princípios e 

teorias científicas 
(50%) 

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Conhecer, compreender, relacionar e aplicar conceitos, princípios e teorias científicas. 

• Aplicar conhecimentos a novas situações/resolução de problemas, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os resultados. 

• Interpretar, sistematizar e relacionar dados de natureza diversa (gráficos, tabelas, 
modelos, simulações computacionais, relatórios, textos, …). 

• Utilizar raciocínio matemático. 

 

➢ Fichas de trabalho  

➢ Testes 

➢  Questão aula  

➢  Debate/Role Play 

➢ Relatórios 

➢ Trabalhos de pesquisa de 

grupo e/ou individuais  

➢ Apresentações orais 

➢ Grelhas de registo de 

observação, em contexto 

de sala de aula e 

laboratório 

➢ Ficha de auto-avaliação e 

heteroavaliação 

➢ Trabalhos inseridos em 

DAC 

 
Conhecedor/sabedor/informado/culto (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 
 

 
 

2-Trabalho 
experimental 

(30%) 
 

 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Identificar/formular problemas e hipóteses. 

• Planificar e/ou executar procedimentos experimentais em segurança. 

• Tratar e comunicar resultados experimentais. 

• Avaliar criticamente procedimentos e resultados. 

• Manusear corretamente instrumentos específicos. 

• Ser persistente, resiliente e colaborativo no trabalho entre pares. 

 
 
 

3-Literacia 
Científica 

(20%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação. 

• Reconhecer o modo como o conhecimento científico é construído, validado e 
transmitido pela comunidade científica. 

• Analisar situações da história da ciência incorporando-as na construção do 
conhecimento científico. 

• Descrever, explicar e prever fenómenos. 

• Reconhecer a importância do conhecimento científico na sociedade actual. 
• Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas promovendo o 

bem estar e a sustentabilidade. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FRANCÊS  - Ensino Secundário - 2020-2021 – REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

Domínios (conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes)/Ponderação 
Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 

Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

C
o

m
p

et
ên

ci
a 

C
o

m
u

n
ic

at
iv

a
 9

0%
 

Compreensão 
oral 
15% 

Identificar as ideias principais e selecionar informação relevante não-verbal e verbal 
em textos variados (noticiários, reportagens, publicidade, videoclipes, curtas-
metragens e filmes, publicações digitais, entre outros), sobre experiências e 
vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e pausada. 
 

 
 Fichas de trabalho 

individuais e/ou de grupo 
 
 Questionário oral  

 
 Questão aula 

 
 Participação oral  
 
  Produto dos trabalhos de 

grupo e/ou individuais  
 

 Fichas de avaliação 
formativa e sumativa 

 
 Debates 

 
 Produção textual 

 
 Simulações/ Jogos 

 
 

 
Conhecedor / sabedor / 

culto / informado: 
A,B,E,G,I,J  

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

 
Questionador: 
A,B,D,E,F,G,I,J  

 
Crítico /Analítico: 

A,B,C,D,E,H  
 

Criativo: A,C,D,E,H,J  
 

Indagador / investigador: 
A,C,D,E,F,H,I  

 
Participativo / 

colaborador: B,C,D,E,F 
 
 
 
 

Compreensão 
escrita 

30% 

Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identificar 
as ideias principais de um texto, selecionar informação pertinente em textos 
predominantemente dialogais, descritivos e narrativos (correspondência, 
catálogos, artigos de imprensa, publicidade, publicações digitais, textos literários, 
entre outros), sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores 
explícitos e vocabulário frequente. 
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando 
conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia. 

Interação 
oral/Produção 

oral 
25% 

Transferir conhecimentos adquiridos para situações de interação oral, assim como 
de produção oral na vida real. 
Interagir sobre experiências e vivências, em conversas estruturadas de forma 
pertinente, respeitando as convenções sociolinguísticas e o discurso do 
interlocutor, pronunciando de forma clara, com ritmo e entoação apropriados e 
usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas com recursos 
gramaticais adequados para: - pedir/dar informações e explicações sobre bens e 
serviços e formular queixas; - descrever situações, narrar acontecimentos e expor 
informações; - trocar opiniões, gostos e preferências. 
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando 
conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia. 
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Interação 
escrita/Produção 

escrita 
30% 

 

Transferir conhecimentos adquiridos para situações de interação escrita, assim 
como de produção escrita na vida real. 
Preencher formulários e escrever correspondência (120- 160 palavras) sobre 
experiências e vivências, exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções 
textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e 
coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para:  
- pedir/dar informações e explicações sobre bens e serviços e formular queixas;  
- descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações.  
Redigir textos sobre experiências e vivências, em suportes diversos (120-160 
palavras), respeitando as convenções textuais e utilizando vocabulário frequente, 
frases com estruturas gramaticais simples e recursos adequados para construir 
textos coerentes e coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros) 
para: - expor informações, opiniões e explicações; - descrever situações e narrar 
acontecimentos; - exprimir gostos e preferências. 
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando 
conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia. 
 

 Apresentações de 
situações mediáticas e 
profissionais, criação e 
redação de textos 
 

  Grelhas de registo de 
observação em contexto 
de sala de aula 

 
 Trabalhos inseridos em 

DAC 

 
 

 
 

Sistematizador / 
organizador: A,B,C,E,F,I,J 

 
Respeitador do outro e da 

diferença: A,B,C,F,J 
 

Responsável e autónomo: 
C,D,E,F,G,I,J 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – GEOGRAFIA A - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil 

dos Alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar questões 
geograficamente relevantes 

do espaço português 
(35%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema: A População, utilizadora de recursos e organizadora dos espaços 
 
Módulo Inicial: Reconhecer a importância da localização na explicação 
geográfica, analisando informação representada em mapas com diferentes 
escalas e sistemas de projeção.  
 
- Comparar a evolução do comportamento de diferentes variáveis 
demográficas, recolhendo e selecionando informação estatística e 
apresentando conclusões.  
- Identificar padrões de distribuição de variáveis demográficas e suas 
causas próximas, utilizando mapas a diferentes escalas.  
- Explicar as assimetrias regionais na distribuição da população 
portuguesa, evidenciando os fatores naturais e humanos que as 
condicionam.  
 
Tema - Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e 
potencialidades  
 
- Relacionar a distribuição dos principais recursos do subsolo com as 
unidades geomorfológicas.  
- Comparar a distribuição dos principais recursos energéticos e das redes 
de distribuição e consumo de energia com a hidrografia, a radiação solar e 
os recursos do subsolo.  
- Descrever a distribuição geográfica e a variação anual da temperatura e 
da precipitação e relacioná-las com a circulação geral da atmosfera.  

 
- Situação-problema 
- Testes 
- Trabalhos escritos 
- Comunicações orais 
- Relatórios (de percurso, 
de experiência, de 
projeto) 
- Grelhas de observação 
- Debates 
- Questionários 
- Entrevistas 
- Reflexões 
- Grelhas de autoavaliação 
- Grelhas de hétero 
avaliação 
- Produção de textos, 
objetos, esquemas 
- Trabalhos de Projeto 
- Ensaios 
- Simulações, jogos 
- Diário, (re)contos 
-Portefólios 
- Tarefas/Trabalhos 
inseridos em DAC 
 

 
A - Linguagens e textos 
- Mobilizar diferentes fontes de 
informação geográfica na 
construção de respostas para os 
problemas investigados, incluindo 
mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG (por 
exemplo Google Earth, Google 
Maps, Open Street Maps, GPS, 
SIG, Big Data, etc.). 
 
B – Informação e comunicação 
- Recolher, tratar e interpretar 
informação geográfica e 
mobilizar a mesma na construção 
de respostas para os problemas 
estudados. Representar gráfica, 
cartográfica e estatisticamente a 
informação geográfica. 
 
C – Raciocínio e resolução de 
problemas 
-Representar gráfica, 
cartográfica e estatisticamente a 
informação geográfica, 
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- Identificar as principais bacias hidrográficas e a sua relação com as 
disponibilidades hídricas.  
- Relacionar as especificidades climáticas, as disponibilidades hídricas e os 
regimes dos cursos de água de diferentes regiões portuguesas, 
apresentando um quadro síntese para cada região.  
- Relacionar a posição geográfica dos principais portos nacionais com a 
direção dos ventos, das correntes marítimas, as características da costa e 
do relevo do fundo marinho.  
- Distinguir os principais tipos de pesca.  
- Relacionar a pressão sobre o litoral com a necessidade do 
desenvolvimento sustentado das atividades de lazer e de exploração da 
natureza, apresentando casos concretos reportados em fontes diversas.  
 

 
 
 
 
 
 

proveniente de trabalho de 
campo (observação direta) e 
diferentes fontes documentais 
(observação indireta) e sua 
mobilização na elaboração de 
respostas para os problemas 
estudados. 
 
D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
- Investigar problemas ambientais 
e sociais, ancorados em guiões de 
trabalho e questões 
geograficamente relevantes (o 
quê, onde, como, porquê e para 
quê). Identificar-se com o seu 
espaço de pertença, valorizando 
a diversidade de relações que as 
diferentes comunidades e 
culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas. 
 
E – Relacionamento interpessoal 
- Aplicar o conhecimento 
geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de 
estudo do território, de forma 
criativa, em trabalho de equipa, 
para argumentar, comunicar e 
intervir em problemas reais, a 
diferentes escalas. Pesquisar 
exemplos concretos de 
solidariedade territorial e sentido 
de pertença, numa perspetiva 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 
 
F – Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
- Aplicar o conhecimento 
geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de 
estudo do território, de forma 

Problematizar e debater as 
inter-relações no território 

português e com outros 
espaços geográficos 

(35%) 
 
 

 
 
 

 
 
Tema: A População, utilizadora de recursos e organizadora dos espaços 
 
- Equacionar medidas concretas para minimizar o envelhecimento da 
população portuguesa.  
- Reportar as assimetrias na distribuição da população, aplicando o 
conceito de capacidade de carga humana a nível local e regional.  
 
 
Tema - Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e 
potencialidades 
 
- Equacionar as potencialidades e limitações de exploração dos recursos 
do subsolo.  
- Inferir o potencial de valorização económica da radiação solar, 
apresentando exemplos dessas possibilidades.  
- Relacionar as disponibilidades hídricas com a produção de energia, o uso 
agrícola, o abastecimento de água à população ou outros usos.  
- Discutir a situação atual da atividade piscatória.  
- Equacionar a importância da Zona Económica Exclusiva, identificando 
recursos e medidas no âmbito da sua gestão e controlo.  
 

 
 
 

Comunicar e participar 
(30%) 

 
 
 

 
Tema: A População, utilizadora de recursos e organizadora dos espaços 
 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, 
descrever e compreender os processos demográficos.  
- Selecionar medidas que possam ter efeito nas 
estruturas/comportamentos demográficos e na distribuição da população 
no território português.  
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Tema - Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e 
potencialidades 
 
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, descrever e 
compreender a exploração dos recursos naturais.  
- Construir um quadro de possibilidades sobre a exploração sustentável 
dos recursos naturais de Portugal – minerais, energéticos, hídricos e 
marítimos, evidenciando reflexão crítica e argumentação fundamentada.  
 

criativa, em trabalho de equipa, 
para argumentar, comunicar e 
intervir em problemas reais, a 
diferentes escalas. 
Realizar projetos, identificando 
problemas e colocando questões-
chave, geograficamente 
relevantes, a nível económico, 
político, cultural e ambiental, a 
diferentes escalas. 
 
G – Bem-estar, saúde e 
ambiente 
- Identificar-se com o seu espaço 
de pertença, valorizando a 
diversidade de relações que as 
diferentes comunidades e 
culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas. 
 
H – Sensibilidade estética e 
artística 
- Comunicar os resultados da 
investigação, usando a linguagem 
verbal, icónica, estatística e 
cartográfica. 
 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
- Comunicar os resultados da 
investigação, usando diferentes 
suportes técnicos, incluindo as 
TIC e as TIG. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – GEOMETRIA DESCRITIVA  - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

(30%) 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DESCRITIVA: Geometria Descritiva; Tipos de 
projecção; Sistemas de representação; Introdução ao estudo dos sistemas 
de representação triédrica e diédrica. 
Identificar o objeto, finalidade e vocação particular da Geometria 
Descritiva no estudo exato das formas dos objetos e de distinguir estes da 
sua representação gráfica.   
Distinguir os conceitos de ponto próprio e impróprio e de reta própria e 
imprópria e de os associar, respetivamente, aos conceitos de direção e de 
orientação. Identificar os elementos caracterizadores de uma projeção 
(centro de projeção, projetante, superfície de projeção, projeção). Inferir 
os tipos de projeção e o modo como interferem na projeção de um mesmo 
objeto: - central ou cónica, - paralela ou cilíndrica (clinogonal/ortogonal).  
Identificar os planos que organizam espaço no sistema de representação 
diédrica, respetivas retas de interseção, semi-espaços e coordenadas 
ortogonais:  Representação diédrica: - diedros de projeção - planos de 
projecção, planos bissetores dos diedros - plano de referência das 
abcissas.  
REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA:  
Ponto: 
 Representar o ponto pelas suas projeções e relacioná-las com a 
localização do ponto no espaço. Diferenciar as coordenadas e as projeções 
de pontos situados nos diferentes diedros, planos de projeção e planos 
bissetores, assim como de pontos situados na mesma projetante.  
Segmento de reta e reta: 
 Representar o segmento de reta pelas suas projeções, e delas inferir a 

Formulação e resolução de 
problemas práticos. 
 
Resolução de fichas, para 
posterior colocação de 
questões e exposição de 
dúvidas. 
 
Testes de avaliação 

 
Conhecedor Sabedor, Culto, Informado 
(A, B, D, I)  
  
Crítico e Analítico (B, C, D, I)  
  
Indagador e Investigador (C, D, F, I)  
  
Respeitador da diferença/ do outro (B, E, 
F)  
  
Sistematizador e Organizador (A, B, C, D, 
F, I)  
  
Questionador (D, F, I)  
  
Comunicador (B, E, F, I) 
 
Autoavaliador (A, B, C, D, F, H, I)  
  
Participativo e Colaborador (B, C, D, E, F)  
  
Responsável e Autónomo (B, C, D, E, F)  
  
Cuidador de si e do outro (E, F, I)  
  
Criativo (B, C, D) 

 
INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

(30%) 
 

 
 
 

 
 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E APLICAÇÃO 

(40%) 
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posição do segmento de reta no espaço, bem como eventuais relações de 
verdadeira grandeza entre este e a(s) sua(s) projeção(ões) -  
Figuras planas I:  
Representar polígonos e círculos horizontais, frontais ou de perfil e 
identificar o plano de projeção em que se projetam em verdadeira 
grandeza. 
Plano: 
 Representar qualquer ponto ou reta contidos no plano e, desta 
representação, deduzir não apenas as condições de pertença entre 
pontos, retas e plano, mas também a posição do plano no espaço.  
 Representar as retas notáveis do plano horizontais, frontais, de maior 
declive, de maior inclinação) relacionando-as entre si. 
Intersecções (Reta/Plano e Plano/Plano): 
Deterrminar a interseção de uma reta com um plano definido ou não pelos 
seus traços. 
 Determinar a interseção de quaisquer três planos, recorrendo, nos casos 
que o justifiquem, ao método geral da interseção de planos.  
Paralelismo e Perpendicularidade entre retas e planos: 
Representar uma reta paralela a um plano.  
Representar uma reta perpendicular a um plano. 
 Sólidos I: 
Representar pirâmides (retas ou oblíquas) de base regular e cones (retos 
ou oblíquos) de base circular, situada num plano horizontal, frontal ou de 
perfil. Representar prismas (retos ou oblíquos) de bases regulares e 
cilindros (retos ou oblíquos) de bases circulares, situadas em planos 
horizontais, frontais ou de perfil. Representar paralelepípedos retângulos 
com faces situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil. 
Representar a esfera e as suas circunferências máximas horizontal, frontal 
e de perfil. Representar pontos e linhas contidos nas arestas, faces ou 
superfícies dos sólidos em estudo. 
Métodos Geométricos Auxiliares I:  
Mudança de Diedros de Projeção Rotações: 
Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a verdadeira 
grandeza das relações métricas entre elementos geométricos: Mudança de 
diedros de projecção,  Rotação de um ponto, rotação de uma reta, 
rotação de um plano projectante, rebatimento de planos de perfil, 
rebatimento de planos verticais,  de topo. Compreender espacialmente 
cada um dos métodos auxiliares em estudo,e aptidões, selecionando o 
mais adequado, de acordo com o objetivo pretendido.  
Identificar o eixo de rotação ou charneira do rebatimento como eixo de 
afinidade, por aplicação do teorema de Desargues 
Figuras planas II: 
Representar polígonos e círculos contidos em planos de perfil,  em planos 
e verticais.  Representar polígonos e círculos contidos em planos de topo.  
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Sólidos II: 
Representar pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), 
situada(s) em plano(s) vertical(ais) ou de topo. 
Representar paralelepípedos retângulos com face(s) situada(s) em plano(s) 
vertical(ais) ou de topo. 
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Critérios_HCA_10ºAn0_20-21 
 

ANIFICAÇÃO ANUALAno Letivo: 2020-2021 

Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 
Enquadramento da 
especificidade da 
linguagem e 
obra/objeto de arte 
nos respetivos 
contextos histórico-
artístico-culturais 

(50%) 

Módulo inicial: 

• Compreender a existência de grandes ruturas culturais e 

estéticas do século XX e XXI, como ponto de partida para a 

própria abordagem da disciplina.  

• Reconhecer casos práticos como produtos e agentes do 

processo histórico-cultural em que se enquadram. 

 

 

Questionários 

 

Grelhas de observação 

 

Relatórios 

 

 
Realizar tarefas de memorização, 
associadas à compreensão e uso 
de saber; 
 
Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares; 
 
Valorizar o património histórico, 
artístico, cultural, natural, local, 
regional e europeu, numa 
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Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Pesquisa, análise, 
seleção,organização e 
tratamento de 
Informação  

(25%) 

Módulo 1: A CULTURA DA ÁGORA 

• Avaliar o contributo de Péricles para a consolidação da 

democracia no século V a. C.  

• Identificar a Grécia como berço do urbanismo ocidental 

relacionando diversos espaços públicos de Atenas, nomeadamente 

a Ágora e a Acrópole com a vida da pólis, o diálogo, o comércio, a 

política, a razão.  

• Compreender a construção identitária da sociedade grega clássica 

- os deuses e o Olimpo, os heróis, enquanto homens com poderes 

de deuses; a importância dos mitos, dos sentimentos, das virtudes 

e da razão.  

• Compreender, a partir do Parthenon, síntese da arquitetura grega 

e do templo de Athena Niké, as ordens arquitetónicas como 

Projetos 

 

Produção de textos 
(sínteses explicativas) 

 

Fichas/testes escritos 

 

Apresentações orais, 
debates... 

 

Atividades de expressão 
plástica -  imagens, 
desenhos,  posters, 
portefólios, maquetes, 
vídeos, apresentações 
digitais, blogues, 

perspetiva de construção da 
cidadania europeia; 
 
Reconhecer casos práticos como 

produtos e agentes do processo 

histórico-cultural em que se 

enquadram. 

Conhecedor, Sabedor, Culto e 

Informado 

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

 
Mobilizar o conhecimento adquirido, 
aplicando-o de forma criativa em 
situações específicas, simples e 
complexas (organizando, por 
exemplo, de forma original e pessoal, 
quadros comparativos entre processos 
de criação artística e cultural do 
passado e do presente); 

 

Comunicação 
adequada à 
especificidade 
concetual e criativa da 
diciplina (HCA) 

(25%) 
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Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 sistema racional de construção.  

• Demonstrar o carácter cívico, sagrado e de formação moral do 

teatro grego.  

• Interpretar a evolução dos principais aspetos técnicos, formais e 

estéticos dos diversos períodos da escultura da cerâmica e da 

pintura gregas.  

• Reconhecer casos práticos como produtos e agentes do processo 

histórico-cultural em que se enquadram. 

 

Módulo 2: A CULTURA DO SENADO 

• Interpretar as principais realizações de Otávio.  

• Explicar a relevância do Direito Romano e do Latim na construção 

e manutenção do Império Romano.  

padlets e outros 
produtos multimédia, 
dramatizações,...- 
elaborados 
individualmente ou em 
grupo,realizados no 
contexto da 
disciplinae/ou inseridos 
em DAC. 

 

Valorizar formas criativas de 

intervenção democrática no contexto 

dos ambientes de aprendizagens e na 

vida coletiva da escola; 

 

Utilizar meios diversos para expressar 

as aprendizagens, sabendo justificar a 

escolha desses meios e criando 

soluções criativas, originais e 

pessoais, no desenvolvimento e 

apresentação dos trabalhos. 

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

 

Mobilizar o discurso oral, escrito e 

visual de forma argumentativa, 

tendo em conta a necessidade de 

estruturarem o pensamento para 
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Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

• Explicar a importância do modelo urbano nas cidades do Império: 

ruas, praças, templos, casas, banhos, o Coliseu.  

• Relacionar a monumentalidade da arquitectura e do urbanismo 

romanos com a expansão imperial, identificando tipologias dos 

edifícios públicos. 

• Compreender as características essenciais da arquitetura 

romana: utilidade, grandiosidade e avanços tecnológicos, 

percebendo de que modo o urbanismo era umamaterialização do 

Imperium.  

• Compreender, a partir de edifícios públicos e privados, que tipo 

de cultura do ócio foi desenvolvida pelos romanos.  

• Analisar as características formais e estéticas da escultura 

romana e as suas dimensões de individualismo, realismo e 

poderem expressar tomadas de 

posição, apresentarem argumentos 

e contra-argumentos e rebaterem 

os contra-argumentos de modo 

sistemático e autónomo; 

 

Organizar e/ou participar em debates 
que requeiram sustentação de 
afirmações e a elaboração de opiniões 
com base em factos históricos e 
conhecimentos da história da cultura 
e das artes; 

 

Discutir conceitos, factos e 

processos históricos, artísticos e 

culturais, numa 

perspetivadisciplinar 

einterdisciplinar; 
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Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

idealização.  

• Compreender as caraterísticas essenciais da pintura romana a 

partir da análise de exemplos dos frescos de Pompeia.  

• Referir as características da arte do mosaico.  

• Reconhecer casos práticos como produtos e agentes do processo 

histórico-cultural em que se enquadram.  

 

Módulo 3: A CULTURA DO MOSTEIRO 

• Compreender a relevância das fronteiras dos reinos cristãos e da 

geografia monástica da Europa.  

• Conhecer aspetos da vida e feitos de Carlos Magno, enquanto 

modelo de imperador cristão.  

• Reconhecer o mosteiro românico expoente da arquitetura 

Analisar diversos tipos de fontes 

históricas, artísticas e culturais 

com diferentes pontos de vista, 

problematizando-os de forma 

autónoma. 

 

Crítico e analítico 

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

 

Recolher e selecionar 

informações de fontes 

fidedignas para a análise das 

temáticas em estudo; 

 

 

Organizar de forma 

sistematizada e autónoma a 

informação recolhida; 
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monástica, como espaço de autossuficiência e como centro de 

conhecimento e de cultura. 

• Reconhecer a iluminura como uma nova expressão de arte e 

outra forma de escrita.  

• Comparar formas de vida: no castelo e no mosteiro.  

• Reconhecer no Canto Gregoriano uma manifestação artística da 

devoção religiosa.  

• Compreender a evolução da arquitetura cristã. Compreender a 

unidade e a diversidade do românico, através das características 

arquitetónicas principais e localizando os seus principais centros 

difusores.  

• Especificar algumas características do românico em Portugal. 

Identificar aspectos temáticos e formais da escultura românica 

 

Saber estudar com autonomia e 

método; 

 

Analisar factos históricos e 

obras artísticas, selecionando 

informação relevante para o 

tema em estudo; 

 

Saber problematizar os 

conhecimentos adquiridos de 

forma escrita, oral, visual e 

audiovisual. 

Indagador e Investigador 

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

 

Aceitar argumentos e contra-

argumentar, tendo em conta 
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reconhecendo a sua dependência da arquitetura.  

• Identificar manifestações da arte dos reinos muçulmanos na 

Península Ibérica, como expoente da civilização islâmica.  

• Indicar elementos característicos constituintes do edifício 

religioso muçulmano em território peninsular.  

• Referir características gerais da arte moçárabe.  

• Reconhecer casos práticos como produtos e agentes doprocesso 

histórico-cultural em que se enquadram.  

 

Módulo 4: A CULTURA DA CATEDRAL 

• Identificar as grandes cidades da Europa.  

• Analisar a organização da cidade medieval.  

• Distinguir o papel dos letrados na cidade, a partir da biografia de 

diversos pontos de vista; 

 

Saber interagir com os outros, no 

respeito pela diferença de 

opiniões e pela diversidade de 

pontos de vista; 

 

Valorizar o mundo natural e a 

dignidade animal, através do 

respeito pela preservação 

danatureza e pelos direitos 

dosanimais. 

Respeitador da diferença/ do outro  

(A, B, C, D, E, F, G, I) 

 

Planificar, sintetizar, rever e 

monitorizar o trabalho, no 

contexto das suas aprendizagens; 
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ANIFICAÇÃO ANUALAno Letivo: 2020-2021 

Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Dante.  

• Compreender a evolução ocorrida na arte de construir na 

passagem do românico para o gótico.  

• Reconhecer a catedral como expoente da arquitetura gótica, 

símbolo da afirmação dos espaços urbanos e espaço catequético, 

onde o vitral tem um papel relevante.  

• Referir características principais da arquitetura gótica.  

• Analisar a evolução do gótico em Portugal identificando 

monumentos góticos portugueses.  

• Justificar a crescente autonomia da escultura em relação à 

arquitetura. 

• Explicar como o medo da Peste Negra foi utilizado do ponto de 

vista social, político e religioso.  

 

Registar seletivamente a 

informação recolhida em fontes 

fidedignas de diversos tipos; 

 

Organizar as informações de modo 
consolidar os conhecimentos 
adquiridos, através, por exemplo, da 
construção de sínteses com base em 
informações recolhidas em fontes 
fidedignas ou elaborar relatórios de 
visitas de estudo ou aulas de campo, 
obedecendo a critérios e 
objetivosespecíficos; 

 

Elaborar planos específicos e gerais, 

assim como esquemas simples e 

complexos, estabelecendo 

cruzamentos de informação escrita e 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

• Contextualizar o manuelino, um estilo entre a Idade Médiae o 

tempo novo.  

• Referir as características principais da arquitectura manuelina. 

Relacionar a revolução pictórica flamenga com as novas técnicas 

e o particularismo nórdico.  

• Reconhecer casos práticos como produtos e agentes do processo 

histórico-cultural em que se enquadram. 

 

Módulo 5: A CULTURA DO PALCO 

• Explicar a relevância das rotas comerciais para uma nova 

perceção do mundo e do Homem.  

• Indicar condições favoráveis ao desenvolvimento do humanismo 

e ao desenvolvimento artístico italiano no século XV.  

visual; 

 

Organizar e sistematizar, seguindo 

tipologias diversas, acontecimentos 

históricos interligando- os com os 

contextos artísticos e culturais de 

cada época. 

Sistematizador e organizador 

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

 

Saber colocar questões-chave cuja 

resposta abranja acontecimentos ou 

processos históricos assim como o 

legado artístico e cultural; 

 

Saber colocar questões a terceiros; 

 

Questionar os seus conhecimentos 
prévios. 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

• Relacionar o heliocentrismo com valores e conceitos subjacentes 

ao movimento renascentista.  

• Avaliar a importância da imprensa para o desenvolvimento das 

ideias humanistas.  

• Reconhecer as cortes principescas como centros de irradiação 

cultural e artística, a partir da biografia de Lourenço de Médicis 

e do seu exercício de mecenato. 

• Indicar condições favoráveis ao desenvolvimento artístico 

italiano no século XV e ao desenvolvimento do humanismo.  

• Analisar a pintura renascentista enquanto exercício intelectual. 

Identificar as principais características técnicas, estéticas e 

formais da pintura renascentista e a definição de novos temas: o 

retrato; o nu; a paisagem.  

Questionador 

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

 
Saber comunicar uni, bi e 
multidirecionalmente. 

 

Responder, apresentar, mostrar 
iniciativa; 
 
Comunicar resultados de 

aprendizagens através de trabalhos 

e/ou projetos de diversa natureza: 

textos, imagens, desenhos, 

posters, maquetes, portefólios, 

debates, exposições, vídeos, 

apresentações digitais, blogues 

e/ou outros produtos multimédia, 

dramatizações, entre outros, 

elaborados individualmente ou em 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

• Avaliar o impacto da redescoberta dos referenciais artísticos 

clássicos: o relevo, o retrato, a estátua equestre e a completa 

autonomização da escultura. Enunciar aspectos fundamentais da 

obra de Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, 

Rafael, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, identificando algumas 

obras destes artistas.  

• Compreender o século XVI como uma época de crise de valores e 

da afirmação do indivíduo.  

• Analisar reflexos do Renascimento e do Maneirismo em Portugal. 

 

 

grupo, realizados no contexto da 

disciplina e/ou de forma 

interdisciplinar. 

Comunicador 

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

 

Questionar de forma organizada e 

sustentada o trabalho efetuado 

por si e pelos outros; 

 

Autoavaliar as aprendizagens 

adquiridas,assim como os seus 

comportamentos eatitudes; 

 

Avaliar de forma construtiva as 

aprendizagens,os comportamentos e 

as atitudes dosoutros; 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Aceitar as críticas dos pares e 

dos/das docentes de forma positiva 

e construtiva, no sentido de 

melhorar o seu desempenho. 

Auto avaliador e hetera avaliador 

(transversal às áreas) 

 

Colaborar com os pares e docentes 

no sentido de melhorar ou 

aprofundar as suas ações; 

 

Apoiar o trabalho colaborativo; 

 

Saber intervir de forma solidária; 

 

Ser solidário nas tarefas de 

aprendizagem ou na sua 

organização. 

Participativo e colaborador  
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capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

(B, C, D, E, F) 

 

Assumir responsabilidades nas 

tarefas e perante atitudes e 

comportamentos manifestados; 

 

Assumir e cumprir compromissos; 

 

Apresentar trabalhos 

com auto e 

heteroavaliação; 

 

Dar conta a outros do cumprimento 

de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável e autónomo 

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

Estar disponível para se auto 
aperfeiçoar; 
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(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 

Preservar os espaços, os materiais e 
os equipamentos individuais e 
coletivos; 

 

Estar atento às necessidades dos 

seus pares e da comunidade, 

podendo exercitar formas de 

participação; 

 
Valorizar os saberes do outro, 
compreendendo as suas intenções e 
ajudando-o a expressar e argumentar 
as suas ideias. 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G, J) 
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Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 
 

 
 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

A – Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E –Relacionamento interpessoal; F –
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – 
Consciência e domínio do corpo 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Apropriação e 
problematização 
de contextos 
históricos 
 

(55%) 

 
 
 
 
 

 

RAÍZES MEDITERRÂNICAS DA CIVILIZAÇÃO EUROPEIA – CIDADE, 
CIDADANIA E IMPÉRIO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

 

O modelo ateniense  

Demonstrar que a polis ateniense se constituiu como um centro 
politicamente autónomo onde se desenvolveram formas restritas de 
participação democrática.  

O modelo romano  

 

 Trabalhos de 
aula ou fora 
de aula 

 Trabalhos 
individuais, a 
pares ou em 
grupo 

 Comentários 
sobredocume
ntos escritos, 

 
Pesquisar, de forma autónoma mas 
planificada, em meios diversificados, 
informação relevante para assuntos em 
estudo, manifestando sentido crítico na 
seleção adequada de contributos (A; B; 
C; D; F; I) 

Analisar fontes de natureza diversa, 
distinguindo informação, implícita e 
explícita, assim como os respetivos 
limites para o conhecimento do 
passado; (A; B; C; D; F; I) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 Justificar a extensão do direito de cidadania romana enquanto processo 
de integração;  

Distinguir formas de organização do espaço nas cidades do Império tendo 
em conta as suas funções cívicas, políticas e culturais;  

Analisar a relevância do legado político e cultural clássico para a 
civilização ocidental, nomeadamente ao nível da administração, da 
língua, do direito, do urbanismo, da arte e da literatura;  

Distinguir os instrumentos de aculturação usados no processo de 
romanização da Península Ibérica;  

Identificar/aplicar os conceitos: urbe; império; cidadão; Direito; 
urbanismo; romanização; civilização; época clássica.  

 

DINAMISMO CIVILIZACIONAL DA EUROPA OCIDENTAL NOS SÉCULOS XIII 
A XIV – ESPAÇOS, PODERES E VIVÊNCIAS  

 

O espaço português  

Reconhecer o cristianismo como matriz identitária europeia;  

Analisar a extensão da rutura verificada na passagem da realidade 
imperial romana para a fragmentada realidade medieval, mais 
circunscrita ao local e ao regional;  

iconográficos, 
materiais, 
audiovisuais e 
multimédia 

 Trabalhos de 
pesquisa 

 Debates 

 Relatórios 

 Exposições 
orais 

 Atividades 
criativas (e.g.  
dramatização) 

 Testes e fichas 
escritas  

 Fichas de 
trabalho 
individuais 
e/ou de grupo 

 Questionários 
orais 

Analisar textos historiográficos, 
identificando a opinião do autor e 
tomando-a como uma interpretação 
suscetível de revisão em função dos 
avanços historiográficos; (A; B; C; D; F; 
I) 

Utilizar com segurança conceitos 
operatórios e metodológicos da 
disciplina de História; (C; D; F; I) 

Situar cronológica e espacialmente 
acontecimentos e processos relevantes, 
relacionando-os com os contextos em 
que ocorreram; (A; B; C; D; F; I) 

Identificar a multiplicidade de fatores e 
a relevância da ação de indivíduos ou 
grupos, relativamente a fenómenos 
históricos circunscritos no tempo e no 
espaço; (A; B; C; D; F; G; H; I) 

Situar e caracterizar aspetos relevantes 
da história de Portugal, europeia e 
mundial; (A; B; C; D; F; G; H; I) 

Relacionar a história de Portugal com a 
história europeia e mundial, 

Pesquisa e 
tratamento de 
Informação  
 

(25%) 

 

Comunicação e 
adequação 
concetual em 
História 
 

(20%) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Compreender que o senhorio constituía a realidade organizadora da vida 
económica e social do mundo rural, caracterizando as formas de 
dominação que espoletava;  

Contextualizar a autonomização e independência de Portugal no 
movimento de expansão demográfica, económica, social e religiosa 
europeia;  

Demonstrar a especificidade da sociedade portuguesa concelhia, 
distinguindo a diversidade de estatutos sociais e as modalidades de 
relacionamento com o poder régio e os poderes senhoriais;  

Enquadrar os privilégios e as imunidades no exercício do poder senhorial;  

Interpretar a afirmação do poder régio em Portugal como elemento 
estruturante da coesão interna e de independência do país;  

Identificar/aplicar os conceitos: concelho; senhorio; vassalidade; 
imunidade; monarquia feudal; Cortes/parlamento; época medieval.  

 

A ABERTURA EUROPEIA AO MUNDO – MUTAÇÕES NOS CONHECIMENTOS, 
SENSIBILIDADES E VALORES NOS SÉCULOS XV E XVI  

 

O alargamento do conhecimento do mundo  

Reconhecer o papel dos portugueses na abertura europeia ao mundo e a 
sua contribuição para a síntese renascentista;  

 Portfólio 

  Grelhas de 
registo de 
observação 
em contexto 
de sala de 
aula 

 Trabalhos 
inseridos em 
DAC 

 Fichas de 
autoavaliação 

  

distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de 
natureza temática quer de âmbito 
cronológico, regional ou local; (A; B; C; 
D; F; G; H; I) 

Mobilizar conhecimentos de realidades 
históricas estudadas para fundamentar 
opiniões, relativas a problemas 
nacionais e do mundo contemporâneo, 
e para intervir de modo responsável no 
seu meio envolvente; (A; B; C; D; E; F; 
G; H; I) 

Problematizar as relações entre o 
passado e o presente e a interpretação 
crítica e fundamentada do mundo 
atual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

Elaborar e comunicar, com correção 
linguística e de forma criativa, sínteses 
de assuntos estudados; (A; B; C; D; F; I; 
J) 

Manifestar abertura à dimensão 
intercultural das sociedades 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Demonstrar que o império português foi o primeiro poder global naval;  

Reconhecer que o contributo português se baseou na inovação técnica e 
na observação e descrição da natureza, abrindo caminho ao 
desenvolvimento da ciência moderna;  

Demonstrar que as novas rotas de comércio intercontinental promoveram 
a circulação de pessoas e produtos, influenciando os hábitos culturais à 
escala global;  

Reconhecer que a prosperidade das potências imperiais se ficou também 
a dever ao tráfico de seres humanos, principalmente de África para as 
plantações das Américas;  

Identificar/aplicar os conceitos: navegação astronómica; cartografia; 
experiencialismo; globalização.  

A reinvenção das formas artísticas 

Identificar na produção cultural renascentista europeia e portuguesa as 
heranças da Antiguidade Clássica assim como as continuidades e ruturas 
com o período medieval;  

Reconhecer a retoma renascentista da conceção antropocêntrica e da 
perspetiva matemática no urbanismo, na arquitetura e na pintura;  

Analisar a expressão naturalista na pintura e na escultura;  

Problematizar a produção artística em Portugal: do gótico-manuelino à 
afirmação das novas tendências renascentistas;  

contemporâneas; (A; B; C; D; E; F; G; H; 
I) 

Desenvolver a capacidade de reflexão, 
a sensibilidade e o juízo crítico, 
estimulando a produção e a fruição de 
bens culturais; (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

Desenvolver a autonomia pessoal e a 
clarificação de um sistema de valores, 
numa perspetiva humanista; (A, B, C, D, 
E, F, G, H, I) 

Desenvolver a consciência da cidadania 
e da necessidade de intervenção crítica 
em diversos contextos e espaços. (A, B, 
C, D, E, F, G, H, I, J) 

Promover o respeito pela diferença, 
reconhecendo e valorizando a 
diversidade: étnica, ideológica, cultural, 
sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

Valorizar a dignidade humana e os 
direitos humanos, promovendo a 
diversidade, as interações entre 
diferentes culturas, a justiça, a 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Desenvolver a sensibilidade estética, através da identificação e da 
apreciação de manifestações artísticas e/ou literárias do período 
renascentista;  

Identificar/aplicar os conceitos: Renascimento; humanista; 
antropocentrismo; classicismo; naturalismo; perspetiva; Manuelino.  

A renovação espiritual e religiosa  

Interpretar a reforma protestante como movimento de humanização e 
individualização das crenças e a contrarreforma católica enquanto 
resposta aquela;  

Caracterizar as principais igrejas reformadas;  

Avaliar o impacto da reforma católica na sociedade portuguesa;  

Identificar/aplicar os conceitos: Reforma; contrarreforma; heresia; 
dogma; sacramento; inquisição; época moderna; identidade.  

igualdade e equidade no cumprimento 
das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

Respeitar a biodiversidade, valorizando 
a importância da riqueza das espécies 
vegetais e animais para o 
desenvolvimento das comunidades 
humanas. (A; B; D; F; G) 

 
 
 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

A – Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E –Relacionamento interpessoal; F –
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – 
Consciência e domínio do corpo 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – INGLÊS - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

Ouvir 
(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Compreensão oral  
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, 
emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interagir 
progressivamente na diversidade da língua inglesa em contexto 
de uso internacional, envolvendo falantes de culturas distintas. 
 

Compreensão escrita  
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, ideias presentes no texto, 
marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 
interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos 
de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 

Fichas / Testes de 
Avaliação Formativa; 
Debates; 
Entrevistas; 
Trabalho de pares /          
grupo; 
Trabalhos 
desenvolvidos em 
DAC; 
Grelha de atitudes 
observadas em aula; 
Grelhas de Auto-
avaliação; 
Grelhas de 
heteroavaliação. 

 
 

 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
 
 
 

 

Ler 
(20%) 
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Expressão escrita 
Elaborar respostas adequadas; responder a um questionário, 
email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 
outras disciplinas. 
 

Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista; 
elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário. 
 
 
 
 
Expressão Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista; interagir, pedindo clarificação, 
reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível. 
 
 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas; produzir enunciados para descrever, narrar e 

expor informações e pontos de vista. 
 
 

 
 
        Sistematizador     
/organizador (A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 

 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

Falar 
(30%) 

 
 

NOTA: A COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA E A COMPETÊNCIA SÓCIOCULTURAL SERÃO DESENVOLVIDAS E AVALIADAS AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – MANDARIM - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

Ouvir 
(25%) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Compreensão oral  
Understand basic language materials closely related to 
personal and daily life, capture relevant information, and 
understand teachers'classroom language and requirements. 
1. can get the relevant information in brief conversations 
closely related to personal or everyday life 

2. Capture specific information about the number, time, 
location involved in the conversation 
3. Understand the instructions words in class 

Fichas / Testes de 
Avaliação Formativa;  
Trabalho de pares /          
grupo; 
Trabalhos 
desenvolvidos em 
DAC; 
Grelha de atitudes 
observadas em aula; 
Grelhas de Auto-
avaliação; 
Grelhas de 
heteroavaliação. 

 
 

 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 
 
 
 

 

Ler 

(20%) 
 

 
 
 
 

Compreensão escrita  
Be able to understand the Chinese characters and phrases 
learned in class, understand the learning requirements, and 
obtain relevant information from short materials. 
1. Can guess the meaning of words according to the side of 
Chinese characters 
2. can read the common short materials expressing greetings 
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Escrever 

(30%) 
 

 
 
 
 
 
 

or thanks. 
 
Expressão escrita 
1.  Ability to write the required basic Chinese characters  
2. Grasp the strokes and stroke order of Chinese characters 
3. Ability to record, fill in or copy basic information closely 
related to family or personal life 
4. Can write short answers to simple questions closely related 
to personal life 

 
 
 
 
 
Expressão Oral 
1.Accurate sentence tone, be able to imitate sentences, 
make simple answers to questions raised, and communicate 
with them on familiar topics in daily life, be able to express 
the basic needs of individuals 
2.Be able to communicate with people in familiar situations 
using learned words and give simple instructions or 
requirements. 
3.can use simple words to introduce yourself or their basic 
situation. 

 
 
        Sistematizador     
/organizador (A, B, C, I, J) 
 
 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

Falar 
(25%) 

 
 

NOTA: A COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA E A SÓCIOCULTURAL, SENDO TRANSVERSAIS AOS QUATRO DOMÍNIOS, SERÃO AVALIADAS COMO PARTE INTEGRANTE DOS MESMOS. 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA A – 10º ANO– 2020/2021  
 

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 1 

Conceitos e procedimentos 

• Geometria 

• Funções 

(60%) 

As aprendizagens essenciais de cada ano de escolaridade são as que se 
encontram indicadas nos respetivos documentos de referência e que cor-
respondem às especificidades definidas legalmente, podendo ser consulta-
das em http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-
secundario. 

Testes escritos 
 
Questões-aula 
 
Composições matemáticas 
 
Apresentações orais 
 
Grelhas de registo de ob-
servação em contexto de 
sala de aula 
 
Trabalhos inseridos em 
DAC 

• Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado (A, B, G, I, J) 

• Criativo (A, C, D, J) 

• Crítico/ analítico (A, B, C, D, G) 

• Indagador/ investigador (C, D, F, H, I) 

• Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

• Sistematizador/ organizador (A, B, C, 
I, J) 

• Questionador (A, F, G, I, J) 

• Comunicador (A, B, D, E, H) 

• Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 

• Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F) 

• Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 

• Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Capacidades transversais 

• Resolução de problemas 

• Raciocínio matemático 

• Comunicação matemática 

(40%) 

• Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, 
concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização 
de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

• Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de com-
preender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 

• Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e 
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, nota-
ções, terminologia e simbologia). 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desen-
volvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemá-
ticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em socie-
dade. 

 

 
1 Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento 
pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario


 

Agrupamento de Escolas 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS – 10º ANO – 2020/2021  
 

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 1 

Conceitos e procedimentos 

• Métodos de apoio à decisão 

• Estatística 

• Modelos matemáticos 

(60%) 

As aprendizagens essenciais de cada ano de escolaridade são as que se 
encontram indicadas nos respetivos documentos de referência e que 
correspondem às especificidades definidas legalmente, podendo ser 
consultadas em http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-
ensino-secundario. 

Testes escritos 
 
Questões-aula 
 
Composições matemáticas 
 
Apresentações orais 
 
Grelhas de registo de ob-
servação em contexto de 
sala de aula 
 
Trabalhos inseridos em 
DAC 

• Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado (A, B, G, I, J) 

• Criativo (A, C, D, J) 

• Crítico/ analítico (A, B, C, D, G) 

• Indagador/ investigador (C, D, F, H, I) 

• Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

• Sistematizador/ organizador (A, B, C, 
I, J) 

• Questionador (A, F, G, I, J) 

• Comunicador (A, B, D, E, H) 

• Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 

• Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F) 

• Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 

• Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Capacidades transversais 

• Resolução de problemas 

• Raciocínio matemático 

• Comunicação matemática 

(40%) 

• Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver proje-
tos no contexto da vida real ou de outras disciplinas, que mobilizem 
os conhecimentos adquiridos e fomentem novas aprendizagens; 

• Tirar partido da utilização da tecnologia nomeadamente para utilizar 
dados estatísticos de fontes primárias e secundárias, construir e in-
terpretar diferentes representações gráficas, experimentar, investi-
gar e comunicar; 

• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por es-
crito, para descrever, explicar e justificar, procedimentos, raciocínios 
e conclusões; 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana 
e social. 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos mate-
máticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem. 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situa-
ções que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida 
em sociedade. 

 

 
1 Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento 
pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – NÍVEL A2 - ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO  

(TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
Compreensão oral 

(10%) 

- Compreender os tópicos essenciais de uma sequência falada e de uma 
sequência dialogal (interação quotidiana, debate, entrevista), quando o 
débito da fala é relativamente lento e claro;  
- Identificar a função das propriedades prosódicas (altura, duração, 
intensidade); 

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

  Produção textual 

 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

individual 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
 
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
 
 
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
 

 

 
Produção oral 

(10%) 
 
 
 
 

- Narrar vivências, acontecimentos e experiências e formular planos, 
desejos, ambições e projetos; Explicar gostos e opiniões;  
- Utilizar com relativa correção um repertório de rotinas e de fórmulas 
frequentes associadas a situações do quotidiano;  
- Prosseguir um discurso livre de forma inteligível;  
- Descrever lugares, ações e estados físicos e emocionais;  
- Apresentar questões, problemas e conceitos, recorrendo a imagens;  
- Aperfeiçoar a fluência através de diálogos encenados e de pequenas 
dramatizações; 
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Interação oral 

(10%) 
 
 

- Trocar informação em diálogos relacionados com assuntos de ordem 
geral ou de interesse pessoal;  

 Formular/aceitar/recusar/fundamentar uma opinião;  
 Dar e aceitar conselhos;  
 Fazer e aceitar propostas;  
 Descrever manifestações artísticas e atividades de tempos 

livres;  
 Dar e pedir instruções;  
 Reagir a instruções. 

 

 

 

 Dramatização (role-play) 

 

 

 Simulação / jogos 

 

 

 Comentário de imagens 

fixas e/ou em 

movimento 

 

 

 Ficha de gramática 

 

 

 Atividade de leitura 

 

 

 Atividade de 

compreensão oral 

 

 

 Atividade de 

compreensão escrita 

 

 

 Portefólio digital 

 

 

  Grelha de observação 

 

 
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H)  
 
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
 
 

Leitura 
(20%) 

 
 
 

- Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente;  
- Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos em textos 
narrativos;  
- Identificar as funções dos conectores de causa, de consequência, de 
semelhança, de conclusão e de oposição;  
- Recorrer eficazmente a dicionários de especialidade;  
- Reconhecer itens de referência bibliográfica;  
- Identificar, em provas e trabalhos, os principais verbos de instrução 
(transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar, 
justificar...). 
 

 
 

Escrita 
(20%) 

 

- Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal;  
- Construir sequências originais de enunciados breves;  
- Responder a questionários sobre temas diversos;  
- Participar em atividades de escrita coletiva. 

Gramática 
(20%) 

 

- Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (pretérito imperfeito do 
indicativo, modo imperativo e presente do conjuntivo);  
- Aplicar estruturas de coordenação de uso mais frequente;  
- Estabelecer relações semânticas entre palavras;  
- Agrupar, no texto, palavras da mesma família, do mesmo campo lexical e 
do mesmo campo semântico;  
- Reconhecer equivalências e contrastes vocabulares;  
- Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais: pesos e unidades de 
medida, embalagens, rotina diária, meios de transporte, tempo, 
experiências pessoais, tempos livres, manifestações artísticas, país... 
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Interação cultural 
(10%) 

 

- Estabelecer relações entre a cultura de língua materna e a da língua 
estrangeira, compreendendo as diferenças e semelhanças;  
- Reconhecer a importância das competências comunicativas nas 
competências interculturais. 
 

 

 Teste 

 

Trabalho desenvolvido em 

DAC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência 
e domínio do corpo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – NÍVEL B1 - ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO  

(TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
Compreensão oral 

(10%) 

- Distinguir informação específica e informação parcelar;  
- Compreender aspetos essenciais de discursos ouvidos em linguagem 
padrão;  
- Identificar o tema em diversas versões sobre a mesma questão; 

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

  Produção textual 

 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

individual 

 

 

 Dramatização (role-play) 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
 
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
 
 
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
 
 
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H)  
 

 
Produção oral 

(10%) 
 

- Elaborar e reelaborar um tópico a partir de um texto escrito ou oral;  
- Apresentar opiniões e pontos de vista, justificando;  
- Recontar histórias a partir de um suporte oral ou escrito;  
- Interpretar textos publicitários; 

 
 

Interação oral 
(10%) 

 

- Interagir com espontaneidade em conversas quotidianas;  
- Discutir ideias em contexto formal ou regulado;  
- Apresentar questões, problemas ou conceitos sem recurso a suporte de 
imagem;  
- Utilizar estratégias adequadas à abertura e ao fechamento do discurso, à 
concordância e à discordância;  
- Realizar operações para dar ou para tomar a palavra;  
- Retomar a palavra através da paráfrase;  
- Resumir o conteúdo de uma conversa. 
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Leitura 
(20%) 

 
 
 

- Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados;  
- Reconhecer analogias e contrastes em textos relativamente longos e 
complexos;  
- Distinguir previsões de constatações;  
- Reconhecer registos de língua (formal e não formal);  
- Diferenciar os modos de relato do discurso (direto e indireto) e identificar 
os verbos declarativos;  
- Interpretar textos jornalísticos (notícias, apreciações críticas, entrevistas) 
e publicitários; textos autobiográficos; textos e fragmentos de textos 
literários de dimensão e vocabulário acessíveis.  
 

 

 

 Simulação / jogos 

 

 

 Comentário de imagens 

fixas e/ou em 

movimento 

 

 

 Ficha de gramática 

 

 

 Atividade de leitura 

 

 

 Atividade de 

compreensão oral 

 

 

 Atividade de 

compreensão escrita 

 

 

 Portefólio digital 

 

 

  Grelha de observação 

 

 

 Teste 

 

 

 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
 
 

Escrita 
(25%) 

 

- Produzir textos a partir de imagens e de sequências ouvidas ou lidas;  
- Elaborar e reelaborar sequências textuais sobre um mesmo tema a partir 
de pontos de vista distintos;  
- Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos narrativos e 
descritivos;  
- Dominar os principais processos de composição discursiva: justificação, 
demonstração, exemplificação, generalização, especificação, classificação, 
inventariação;  
- Recorrer a verbos e expressões de cálculo, de fundamentação, de 
confrontação, de indicação de valores e de conclusão;  
- Dominar cadeias de referência pelo recurso a expressões 
referencialmente dependentes;  
- Dominar mecanismos de coesão temporal;  
- Catalogar informação com procedimentos de documentação (fichas de 
leitura; referências bibliográficas; arquivamento de diferentes materiais de 
estudo). 
 

Gramática 
(15%) 

 

- Utilizar verbos regulares e irregulares nos modos indicativo, conjuntivo e 
imperativo, em frases de polaridade afirmativa e negativa;  
- Utilizar a perífrase verbal, a forma nominal e o infinitivo pessoal; 
- Reconhecer os usos específicos dos verbos ser e estar;  
- Reconhecer e utilizar corretamente as formas átonas dos pronomes 
pessoais;  
- Reconhecer e utilizar preposições e locuções prepositivas de uso 
frequente; advérbios e locuções adverbiais com valor temporal; 
- Compreender os processos de formação de palavras (composição e 
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derivação);  
- Reconhecer e aplicar relações de subordinação; orações completivas, 
concessivas, consecutivas, comparativas, causais, condicionais, finais e 
temporais; 
 

Trabalho desenvolvido em 

DAC 

 

Interação cultural 
(10%) 

 

- Explicar diferenças culturais, com respeito pelas diferentes formas de 
interpretar o mundo; 
- Interpretar obras literárias, textos jornalísticos e programas audiovisuais 
que visem aspetos interculturais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência 
e domínio do corpo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 

D 1 
 

 

ORALIDADE: 
(20%) 

 
        - Compreensão 

(8%) 
+ 

   - Expressão 
(12%) 

 
 
 
 

 
Compreensão 
- Interpretar textos orais dos géneros reportagem e documentário, 
evidenciando perspetiva crítica e criativa. 
- Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação relevante 
quanto ao tema e à estrutura. 
 
Expressão 
- Produzir textos adequados à situação de comunicação, com correção e 
propriedade lexical.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  
- Fazer exposições orais para apresentação de leituras (apreciação crítica 
de obras, partes de obras ou textos com temas relevantes), de sínteses e 
de temas escolhidos autonomamente ou requeridos por outros.  
- Utilizar adequadamente recursos verbais e não verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações orais. 
- Utilizar de modo apropriado processos como retoma, resumo e 
explicitação no uso da palavra em contextos formais.  
- Recorrer a processos de planificação e de avaliação de textos para 
melhoria dos discursos orais a realizar. 
 

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

 Questão de aula 

 

 

 Exposição oral e escrita  

 

 

  Produção textual 

 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

individual 

 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 



2/3 

 

D 2 
 

LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

- Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos 
géneros seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e cartoon.  
- Realizar leitura crítica e autónoma.  
- Analisar a organização interna e externa do texto. 
- Clarificar tema(s), ideias principais, pontos de vista. Analisar os recursos 
utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa 
com base em inferências devidamente justificadas.  
- Utilizar métodos de trabalho científico no registo e tratamento da 
informação. 

 

 

 Dramatização (role-play) 

 

 

 Simulação / jogos 

 

 

 Comentário de imagens 

fixas e/ou em 

movimento 

 

 

 Ficha de gramática 

 

 

 Atividade de leitura 

 

 

 Atividade de 

compreensão oral 

 

 

 Atividade de 

compreensão escrita 

 

 

 Portefólio digital 

 

 

  Grelha de observação 

 

 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

D 3 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(25%) 
 

 
 

- Interpretar textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, 
produzidos entre os séculos XII e XVI (ver Anexo 1).  
- Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII em 
função de marcos históricos e culturais.  
– Relacionar características formais do texto poético com a construção do 
sentido.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: alegoria, interrogação retórica, metonímia, 
aliteração, apóstrofe, anástrofe.  
- Comparar textos em função de temas, ideias e valores.  
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
- Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, 
suscitados pelas obras e seus autores.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e 
criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Criativo (A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

D 4 
 

ESCRITA 
(20%) 

 

- Escrever sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de género.  
- Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
pertinente.  
- Redigir o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos 
mecanismos de coerência e de coesão textual.  
- Editar os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual 
ou em grupo, tendo em conta a adequação, a propriedade vocabular e a 
correção linguística. 
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Responsável/ autónomo (C, 
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utilizadas, cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e 
referenciação bibliográfica. 

 Teste 

 

 

 Debate 

 

 

Trabalho desenvolvido em 

DAC 

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

D 5 
 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

- Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português 
no mundo.  
- Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na 
evolução e no uso).  
- Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de 
constituintes e das respetivas funções sintáticas, incluindo complemento 
do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo 
orações subordinadas substantivas relativas).  
- Reconhecer valores semânticos de palavras considerando o respetivo 
étimo.  
- Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de 
formação.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Reconhecer a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do 
texto.  
- Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua 
(grau de formalidade, relação hierárquica entre os participantes, modo 
oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de fala. 

 
Questionador (A, F, G, I, J) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência 
e domínio do corpo. 


