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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 2020-2021 – DESENHO A – 11.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%) 

Relacionar diferentes movimentos artísticos e respetivos critérios 
estéticos, integrando os saberes adquiridos na sua reflexão/acão. 

Desenvolver a observação e a análise através do exercício 
sistemático de várias formas de registo (o esquisso, o desenho de 
viagem e de diário gráfico, entre outras). 

Aprofundar conhecimentos sobre os elementos estruturais da 
linguagem plástica: forma (plano, superfície, textura, estrutura); 
cor/luz; espaço e volume (profundidade e sugestão da 
tridimensionalidade); movimento e tempo (cadência, sequência, 
repetição). 

Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, mobilizando 
conhecimentos, referenciando fontes de pesquisa e utilizando o 
vocabulário específico da linguagem visual. 

Avaliar o trabalho realizado por si e pelos seus pares, justificando 
as suas opções relativamente aos processos desenvolvidos e 
utilizando critérios de análise fundamentados nos seus 
conhecimentos e em referências artísticas. 

- 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; 

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%) 

Emitir juízos críticos sobre o que vê, manifestando interesse e 
evidenciando os seus conhecimentos no contexto das atividades da 
disciplina. 

Experimentar, através do desenho, conceitos e temáticas 
próprios/as de manifestações artísticas contemporâneas. 



Selecionar 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, entre outros modos 
de experimentação), evidenciando um crescente domínio técnico 
e intencionalidade expressiva nos trabalhos que realiza. 

Selecionar os suportes e os materiais em função das suas 
características, adequando-os às ideias a desenvolver. 

Manifestar um progressivo domínio na aplicação dos conceitos e 
dos elementos estruturais da linguagem plástica: forma (plano, 
superfície, textura, estrutura); cor/luz; espaço e volume 
(profundidade e sugestão da tridimensionalidade); movimento e 
tempo (cadência, sequência, repetição), valor, textura, escala, 
ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros; aplicando-os na 
elaboração de desenhos e de imagens elaborados a partir de 
situações reais, sugeridas ou imaginadas. 

- Grelha de observação de 
atitudes em sala de aula: 

. 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%) 

Conhecer referenciais da arquitetura, do design, da escultura e da 
pintura que explorem cânones (aritméticos e simbólicos, entre 
outros), percebendo as relações entre estes e as diferentes épocas 
e contextos geográficos. 

Aprofundar os estudos da forma (proporção, desproporção, 
transformação) em diferentes contextos e ambientes, exercitando 
a capacidade de registo das suas qualidades expressivas 
(expressão do movimento, dinamismo, espontaneidade e tensão, 
entre outras).  

Manifestar um progressivo domínio na realização, à mão livre, de 
exercícios de representação empírica do espaço que se 
enquadrem nos sistemas de representação convencionais.  

Utilizar, com capacidade técnica e intencionalidade expressiva, os 
meios digitais de edição de imagem e de desenho vetorial. 

 

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 - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

Domínios de 
Aprendizagem/Ponderação 

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%) 

 
 

Os agentes económicos e o circuito económico: 

- Distinguir fluxo real de fluxo monetário; 

- Representar graficamente os diferentes fluxos que se estabelecem entre os 

agentes económicos; 

- Justificar a necessidade de equilíbrio entre recursos e empregos numa 

economia. 

 

A Contabilidade Nacional: 

- Referir objetivos da Contabilidade Nacional;  

- Distinguir os conceitos necessários à Contabilidade Nacional (unidade 

institucional; setores institucionais: Famílias, Sociedades financeiras, Sociedades 

não financeiras, Administrações públicas, Instituições sem fins lucrativos ao 

serviço das famílias/ISFLSF e Resto do mundo; território económico; unidade 

institucional residente e unidade institucional não residente; ramos de atividade);  

- Explicar as dificuldades do cálculo do valor da produção na ótica do Produto, 

explicitando em que consiste o problema da múltipla contagem e as formas de o 

ultrapassar (método dos produtos finais e método dos valores acrescentados);  

- Deduzir o valor do Produto a partir do Valor Acrescentado Bruto /VAB (soma do 

valor da produção por ramos de atividade deduzida do valor dos consumos 

intermédios necessários para a obter);  

- Distinguir Produto Líquido de Produto Bruto (consumo de capital 

fixo/amortização), Produto Interno de Produto Nacional (saldo dos rendimentos 

primários com o Resto do mundo) e Produto a preços constantes de Produto a 

preços correntes e calcular o seu valor; 

-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 

-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) 

 

- Compreender melhor as 

sociedades contemporâneas, em 

especial a portuguesa, bem como os 



 - Explicitar em que consiste o PIB na ótica da produção e calcular o seu valor 
(VAB a preços de base dos ramos de atividade acrescido dos impostos indiretos 
ligados ao produto líquido de subsídios); 
- Explicitar em que consiste o PIB na ótica da Despesa, distinguindo cada uma das 
suas componentes (consumo privado, consumo público, investimento: FBCF+VE, 
exportações e importações); 
- Distinguir Procura Interna de Procura Global e Despesa Interna de Despesa 
Nacional e calcular os seus valores; 
- Explicitar em que consiste o PIB na ótica do Rendimento distinguindo cada uma 
das suas componentes (remuneração dos empregados, impostos sobre a 
produção e a importação líquidos de subsídios, excedente de exploração 
bruto/rendimento misto) e calcular o seu valor; 
- Explicitar o conceito de Rendimento Nacional Bruto, partindo do PIB a preços 
de mercado; 
- Constatar a igualdade básica da Contabilidade Nacional: Produto = Despesa = 
Rendimento; 
- Analisar limitações (economia não observada: autoconsumo, setor informal e 
economia subterrânea; externalidades: positivas e negativas) e insuficiências 
(nomeadamente, não traduzir o bem-estar da sociedade e as desigualdades na 
distribuição dos rendimentos) da Contabilidade Nacional. 
 
As relações económicas com o Resto do Mundo: 
- Justificar a existência de uma diversidade de relações internacionais; 
- Referir as componentes da Balança de Pagamentos (balanças corrente, de 
capital e financeira); 
- Caracterizar as componentes da Balança corrente: bens, serviços, rendimento 
primário e rendimento secundário; 
- Justificar a necessidade da realização de operações de câmbio e da utilização de 
taxas de câmbio, recorrendo à taxa de câmbio do euro para a sua conversão em 
diferentes moedas; 
- Relacionar a evolução da taxa de câmbio com o valor da moeda, explicitando as 
consequências dessas alterações no saldo do comércio internacional de bens 
(desvalorização / valorização da moeda); 
- Calcular e interpretar o saldo da Balança corrente e das respetivas 
componentes; 
- Calcular e interpretar indicadores do comércio internacional de bens (estrutura 
setorial e geográfica das importações e das exportações, grau de abertura ao 
exterior e taxa de cobertura); 
- Calcular e interpretar o saldo da Balança de capital; 
 - Referir as componentes da Balança financeira; 
- Caracterizar as políticas comerciais de livre-cambismo e de protecionismo; 
- Caracterizar os principais instrumentos utilizados para impedir o comércio livre 
(contingentação, subsídios à exportação, dumping e barreiras alfandegárias: 
tarifárias e não tarifárias); 

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) 
 
 

 

 



- Explicitar objetivos da Organização Mundial do Comércio (OMC), enquadrando-
a no projeto de liberalização do comércio mundial. 
 
A intervenção do Estado na economia: 
- Caracterizar a estrutura do setor público em Portugal (Setor Público 
Administrativo e Setor Público Empresarial); 
- Justificar a intervenção do Estado na atividade económica (promover a 
eficiência, a estabilidade e a equidade); 
- Explicitar os instrumentos de intervenção do Estado na esfera económica e 
social (planeamento e políticas económicas e sociais); 
- Apresentar o conceito de Orçamento do Estado; 
- Distinguir receitas públicas de despesas públicas (correntes e de capital) e 
apresentar exemplos de receitas e de despesas públicas; 
- Calcular e classificar os saldos orçamentais (corrente, de capital, global e 
primário) e explicitar a evolução desses saldos, em Portugal, em percentagem do 
PIB; 
- Explicar a importância do Orçamento do Estado como instrumento de 
intervenção económica e social; 
- Dar exemplos de políticas económicas do Estado (políticas fiscal, orçamental, 
monetária e de preços), identificando os seus objetivos e instrumentos; 
- Dar exemplos de políticas sociais do Estado (combate ao desemprego e de 
redistribuição dos rendimentos), identificando algumas das suas medidas. 
 
A economia portuguesa no contexto da União Europeia: 
- Distinguir as diversas formas de integração económica (sistema de preferências 
aduaneiras, zona de comércio livre, união aduaneira, mercado comum/mercado 
único, união económica e união monetária), apresentando as principais 
vantagens da integração; 
- Enquadrar historicamente o surgimento da União Europeia, identificando as 
principais etapas do seu processo de construção (Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço, Comunidade Europeia de Energia Atómica, Comunidade 
Económica Europeia, Ato Único Europeu, Mercado Único Europeu, União 
Europeia, União Económica e Monetária); 
- Referir as instituições da UE e as suas principais funções;  
- Distinguir as componentes do orçamento da UE (receitas e despesas);  
- Relacionar as políticas comunitárias com correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos, melhoria da capacidade de ajustamento e necessidade de 
convergência real entre os países da EU;  
- Explicitar problemas/desafios que, na atualidade, se colocam à área do euro, 
destacando o papel do Banco Central Europeu, no âmbito da política monetária;  
- Problematizar desafios que, na atualidade, se colocam à UE, entre outros, o 
relançamento do projeto europeu, os problemas económicos, a globalização e as 
alterações climáticas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-21 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 11.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 11.º ano de 
escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 
4 matérias e de nível ELEMENTAR em 2 
matérias, 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 que possibilitem aos alunos: adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, 
articulação e uso consistente de conhecimentos; selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades físicas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, entre outras; analisar situações, identificando 
os seus elementos ou dados; desenvolver tarefas associadas à compreensão e à mobilização dos conhecimentos; estabelecer relações 
intra e interdisciplinares; utilizar conhecimento para participar de forma adequada e resolver problemas em contextos diferenciados.  
Proporcionar atividades formativas, como por exemplo situações de jogo, concursos e outras tarefas, a par ou em grupos homogéneos 
e heterogéneos, que possibilitem aos alunos: elaborar sequências de habilidades; elaborar coreografias resolver problemas em 
situações de jogo; explorar materiais; explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, entre outras; criar um objeto, texto ou 
solução, face a um desafio; analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto de 
vista próprio; criar soluções estéticas criativas e pessoais. 
Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar 
argumentos para encontrar semelhanças, diferenças, entre outras; analisar factos, situações, identificando os seus elementos ou 
dados, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; analisar os seus desempenhos e o dos outros dando e aceitando 
sugestões de melhoria.  
Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos alunos: realizar tarefas de síntese; desenvolver tarefas de planificação, de 
revisão e de monitorização; elaborar planos gerais, esquemas. 
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: 
Conhecer os métodos e meios de treino 
mais adequados ao desenvolvimento ou 
manutenção das diversas capacidades 
motoras. Conhecer e interpretar os 
fatores de saúde e risco associados à 
prática das atividades físicas utilizando 
esse conhecimento de modo a garantir 
a realização de atividade física em 
segurança, nomeadamente: dopagem e 
riscos de vida e/ou saúde; doenças e 
lesões; condições materiais, de 
equipamentos e de orientação do 
treino. 

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: 11º 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 – EMRC- 11º ANO – ENSINO SECUNDÁRIO  

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO  
 

Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

1- Religião e experiência 
religiosa / 30% 

 

 
UL4| A Civilização do Amor 
Conhecer o significado do conceito de “civilização”, civilização como 
cosmovisão, civilização como cultura 
Breve perspetiva histórica sobre algumas civilizações: princípios e valores 
que presidiam à sua organização, e suas finalidades; 
Perceber a importância do diálogo e do respeito entre as diferentes 
culturas, para uma civilização do Amor e da paz; 
Identificar os critérios para a solidariedade mútua, a fraternidade, o 
perdão, e a relação com Deus; 
Reconhecer quem é pessoa, dimensão individual e comunitária; dimensão 
vocacional 
A Pessoa como dom de si e o compromisso com os outros; 
Perceber a importância do amor nas relações pessoais e sociais;  
Reconhecer exemplos significativos da vivência do amor fraterno;  
Reconhecer os valores fundamentais da Civilização do Amor. 
 
UL5 | A Religião como Modo de Habitar e Transformar o Mundo 
Reconhecer o ato de crer como fundante da experiência de relação; 
Perceber a natureza simbólica da atividade humana; 
Compreender a natureza simbólica do discurso religioso; 
Compreender o papel do mito na história das civilizações;  
Identificar a natureza e as funções do sagrado na organização do tempo e 
do espaço social; 

 
Grelhas de observação 
Tarefas de aula  
Trabalho de grupo 
Caderno 
Debates 
 
 
 
 
 
 

 
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  
  
 

2- Cultura cristã e visão cristã 
da vida / 35% 

3- Ética e moral / 35% 



 

Critérios de Avaliação de EMRC_11.º ano_2020_2021                                                                                                                                                                                                                                                                          2 

 

Compreender a fé cristã como processo de conhecimento e proposta de 
ação;  
Identificar os aspetos nucleares da experiência cristã; 
Conhecer a importância da religião no processo da sociogénese humana; 
Compreender as funções sociais da religião; 
Distinguir a novidade do cristianismo face à diversidade religiosa;  
Compreender o fenómeno religioso e a experiência religiosa; 
Promover o bem comum e o cuidado do outro.  
 
UL8 | A Comunidade dos Crentes em Cristo 
Compreender a Igreja como uma realidade cultural, a diversidade de 
perspetivas sobre a Igreja; 
Conhecer breve perspetiva histórica sobre a Igreja; 
Reconhecer a Igreja como uma realidade humana e divina; a sua identidade 
e a sua missão; 
Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo;  
Descoberta da sua dimensão simbólica; 
Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a 
construção da sociedade; 
Compreender a responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e o 
mundo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-2021 – FILOSOFIA - 11.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%) 
 

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; a 
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. 
Módulo IV — O conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica 
Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva  
Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento Análise 
comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento  
O problema da possibilidade do conhecimento: o desafio cético. Descartes, a 
resposta racionalista. a dúvida metódica; o cogito (a priori); a clareza e a 
distinção das ideias como critério de verdade; o papel da existência de Deus 

 
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, teses e argumentos 

2- 
Adequação concetual e teórica 

(35%) 
 

3- 
Comunicação 

(20%) 
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Hume, a resposta empirista. impressões e ideias (a posteriori); questões de 
facto e relações de ideias; a relação causa-efeito; conjunção constante, 
conexão necessária e hábito; o problema da indução  
Formular o problema da justificação do conhecimento, fundamentando a sua 
pertinência filosófica.  
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das teorias 
racionalista (Descartes) e empirista (Hume) enquanto respostas aos 
problemas da possibilidade e da origem o conhecimento. 
Discutir criticamente estas posições e respetivos argumentos. 
Mobilizar os conhecimentos adquiridos para analisar criticamente ou propor 
soluções para problemas relativos ao conhecimento que possam surgir a 
partir da realidade ou das áreas disciplinares em estudo, cruzando a 
perspetiva gnosiológica com a fundamentação do conhecimento em outras 
áreas do saber. 
O estatuto do conhecimento científico [Filosofia da Ciência] 
Ciência e construção — validade e verificabilidade das hipóteses  
O problema da demarcação do conhecimento científico. Distinção entre 
teorias científicas e não científicas. O problema da verificação das hipóteses 
científicas. O papel da indução no método científico. O papel da observação 
e da experimentação; verificação e verificabilidade; a confirmação de 
teorias.  
Popper e o problema da justificação da indução. O falsificacionismo e o 
método de conjeturas e refutações. Posição perante o problema da indução; 
falsificação e falsificabilidade; conjeturas e refutações; a corroboração de 
teorias.  
Formular o problema da demarcação do conhecimento científico, 
fundamentado a sua pertinência filosófica.  
Enunciar os critérios que permitem diferenciar uma teoria científica de uma 
teoria não científica.  
Formular o problema da verificação das hipóteses científicas, fundamentado 
a sua pertinência filosófica.  
Expor criticamente o papel da indução no método científico. Clarificar os 
conceitos nucleares, a tese e os argumentos da teoria de Popper em resposta 
ao problema da verificação das hipóteses científicas.  
Discutir criticamente a teoria de Popper.  
Analisar criticamente os fundamentos epistemológicos das ciências que 
estuda e respetiva fundamentação metodológica. 
A racionalidade científica e a questão da objetividade  
O problema da evolução da ciência e da objetividade do conhecimento: as 
perspetivas de Popper e Kuhn.  

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 
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A perspetiva de Popper — eliminação do erro e seleção das teorias mais 
aptas; progresso do conhecimento e aproximação à verdade;  
A perspetiva de Kuhn — ciência normal e ciência extraordinária; revolução 
científica; a tese da incomensurabilidade dos paradigmas; a escolha de 
teorias. 
Formular os problemas da evolução e da objetividade do conhecimento 
científico, fundamentando a sua pertinência filosófica. Clarificar os conceitos 
nucleares, as teses e os argumentos das teorias de Popper e Kuhn enquanto 
respostas aos problemas da evolução e da objetividade do conhecimento 
científico.  
Discutir criticamente as posições de Popper e de Kuhn. 
A dimensão religiosa — análise e compreensão da experiência religiosa  
O problema da existência de Deus. O conceito teísta de Deus. Argumentos 
sobre a existência de Deus: cosmológico e teleológico (Tomás de Aquino); 
argumento ontológico (Anselmo). O fideísmo de Pascal. O argumento do mal 
para a discussão da existência de Deus (Leibniz) 
Formular o problema da existência de Deus, justificando a sua importância 
filosófica.  
Explicitar o conceito teísta de Deus. Enunciar os argumentos cosmológico e 
teleológico (Tomás de Aquino) e ontológico (Anselmo) sobre a existência de 
Deus.  
Discutir criticamente estes argumentos sobre a existência de Deus. 
Caracterizar a posição fideísta de Pascal.  
Analisar criticamente a posição fideísta de Pascal.  
Clarificar o argumento do mal de Leibniz.  
Analisar criticamente o argumento do mal de Leibniz. 
A dimensão estética — análise e compreensão da experiência estética 
[Filosofia da Arte] - A criação artística e a obra de arte  
O problema da definição de arte. Teorias essencialistas: a arte como 
representação, a arte como expressão e a arte como forma. 
Teorias não essencialistas: a teoria institucional e a teoria histórica. 
Formular o problema da definição de arte, justificando a sua importância 
filosófica.  
Avaliar a ideia de que a arte é definível e as propostas de definição 
apresentadas.  
Identificar e classificar como essencialistas ou não essencialistas diferentes 
posições sobre a definição de arte.  
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das teorias da arte 
como representação, arte como expressão, arte como forma, teoria 
institucional e teoria histórica.  

e tecnológico 
J – Consciência e domínio do 
corpo 
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Analisar criticamente cada uma destas propostas de definição de arte. 
Temas / problemas do mundo contemporâneo: 
Desenvolvimento de um dos seguintes temas:  
1. A redefinição do humano pela tecnociência; 2. Problemas éticos na criação 
da inteligência artificial; 3. Problemas éticos e políticos do impacto da 
sociedade da informação no quotidiano; 4. Problemas éticos e políticos do 
impacto da tecnociência no mundo do trabalho; 5. Problemas éticos na 
manipulação do genoma humano; 6. Questões éticas da reprodução assistida; 
7. Cuidados de saúde e prolongamento da vida; 8. A legitimidade da 
experimentação animal.  
9. A ciência e cuidado pelo ambiente; 10. Organismos geneticamente 
modificados e o impacto ambiental e na saúde humana; 11. Arte, sociedade e 
política; 12. O ateísmo e os argumentos contemporâneos sobre a existência 
de Deus. 
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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 - 11.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 - Os espaços organizados pela população  
- Descrever a distribuição de diferentes variáveis que caracterizam as 
regiões agrárias, relacionando-as com fatores físicos e humanos.  
- Analisar os principais constrangimentos ao desenvolvimento da 
agricultura portuguesa no domínio da produção, da transformação e da 
comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de 
deficiências estruturais do setor.  
- Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC colocam 
à modernização do setor.  
- Analisar padrões de distribuição espacial das diferentes áreas funcionais, 
realçando as heterogeneidades no interior das cidades de diferente 
dimensão e em contexto metropolitano e não metropolitano, em 
resultado da expansão urbana recente, sugerindo hipóteses explicativas. 
- Analisar as principais relações entre espaços urbano e rural, assim como 
os processos de relação hierárquica entre cidades e os de 
complementaridade e cooperação.  
- Caracterizar a hierarquização da rede urbana portuguesa, tendo em 
conta a diversidade e a importância das funções dos aglomerados urbanos.  
- Analisar os principais atributos da rede urbana nacional, comparando-a 
com a de outros países da União Europeia.  
 
Tema - A população, como se movimenta e como comunica  
- Avaliar a competitividade dos diferentes modos de transporte, de acordo 
com a finalidade, e o papel das redes de transportes e telecomunicações 
no desenvolvimento, a diferentes escalas de análise.  

 
- 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 
- Investigar problemas ambientais 
e sociais, ancorado em questões 
geograficamente relevantes (o 
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- Relacionar a organização espacial das principais redes de transporte com 
a distribuição da população e do tecido empresarial.  
- Interpretar o padrão de distribuição das redes de telecomunicações 
através da análise de mapas (em formato analógico e/ou digital).  
 
Tema - A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, 
novas oportunidades  
- Reconhecer as principais etapas da construção da União Europeia, 
analisando fontes diversas.  
- Analisar a evolução das políticas nacionais e as ações da União Europeia, 
entre outras entidades não europeias, em matéria ambiental.  
- Identificar as principais áreas protegidas em Portugal, interpretando 
mapas (em formato analógico e/ou digital).  
- Apontar as principais disparidades regionais de desenvolvimento em 
Portugal e na União Europeia.  
 

 
 
 
 
 
 

quê, onde, como, porquê e para 
quê). Representar gráfica, 
cartográfica e estatisticamente a 
informação geográfica, 
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 
- 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. 
 
E – Relacionamento interpessoal 
- 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. 
 
F – Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
- 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 
- Desenvolver uma relação 
harmoniosa com o meio natural e 

 
 
 
 

Problematizar e debater as 
inter-relações no território 

português e com outros 
espaços geográficos 

(35%) 
 
 

 
 
 

 
Tema - Os espaços organizados pela população  
- Equacionar oportunidades de desenvolvimento rural, relacionando as 
potencialidades de aproveitamento de recursos endógenos com a criação 
de polos de atração e sua sustentabilidade.  
- Relacionar a evolução da organização interna da cidade com o 
desenvolvimento das acessibilidades e das alterações dos usos e valor do 
solo, analisando informação de casos concretos a diferentes escalas.  
- Investigar as principais componentes da paisagem urbana, 
nomeadamente as ambientais e sociais, que condicionam o bem-estar e a 
qualidade de vida nas cidades portuguesas.  
- Apresentar diferentes hipóteses de articulação da rede urbana 
portuguesa, consultando instrumentos de ordenamento do território.  
 
Tema - A população, como se movimenta e como comunica  
- Evidenciar a importância da inserção das redes de transporte nacionais 
nas redes europeias e transcontinentais, refletindo sobre a posição de 
Portugal no espaço europeu e atlântico.  
- Equacionar oportunidades criadas pelas TIC na organização espacial das 
atividades económicas e no incremento das relações interterritoriais.  
 
Tema - A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, 
novas oportunidades  
- Refletir sobre os desafios e as oportunidades que se colocam a Portugal 
e à União Europeia perante os últimos alargamentos e a previsível 
integração de novos países.  
- Debater as prioridades da política ambiental da União Europeia  
- Relacionar a localização dos principais espaços de proteção ambiental e 
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o seu contributo para o equilíbrio sustentável de ordenamento do 
território.  
 
 

social, assumindo o seu 
comportamento num contexto de 
bem-estar individual e coletivo. 
 
H – Sensibilidade estética e 
artística 
- Comunicar os resultados da 
investigação, mobilizando a 
linguagem verbal, icónica, 
estatística, gráfica e 
cartográfica, adequada ao 
contexto. 
 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
- Localizar, no espaço e no 
tempo, lugares, fenómenos 
geográficos (físicos e humanos) e 
processos que intervêm na sua 
configuração, em diferentes 
escalas, usando corretamente o 
vocabulário geográfico. Mobilizar 
corretamente o vocabulário e as 
técnicas geográficas para 
explicar a interação dos 
diferentes fenómenos. Comunicar 
os resultados da investigação, 
usando diferentes suportes 
técnicos, incluindo as TIC e as 
TIG. 

 
Comunicar e participar 

(30%) 
 
 
 

 
 

 
Tema - Os espaços organizados pela população  
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as 
alterações no espaço rural e nos processos de expansão urbana.  
- Divulgar exemplos concretos de ações que permitam a resolução de 
problemas ambientais e de sustentabilidade - no espaço rural ou urbano, 
próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento 
crítico.  
- Analisar casos de reconfiguração territorial a partir de parcerias 
territoriais e/ou do aparecimento de novos agentes territoriais.  
 
Tema - A população, como se movimenta e como comunica  
- Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para analisar as redes 
de transportes e telecomunicações. 
- Emitir opiniões sobre casos concretos da importância dos transportes e 
telecomunicações para a sustentabilidade da qualidade de vida das 
populações.  
- Propor ações de sensibilização relativas ao uso ético das 
telecomunicações.  
  
 
Tema - A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, 
novas oportunidades  
- Emitir opinião sobre atuações concretas que potenciem a posição 
relativa de Portugal na Europa e no Mundo em resultado das dinâmicas 
políticas e económicas da União Europeia e do processo de 
desenvolvimento da globalização.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – GEOMETRIA DESCRITIVA  - 11.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%) 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA: 
Métodos Geométricos Auxiliares II  
Rebatimento de planos não projetantes: 
Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a verdadeira 
grandeza das relações métricas entre elementos geométricos contidos em 
planos não-projetantes 
Figuras planas III 
Representar polígonos contidos em planos oblíquos. Representar polígonos 
contidos em planos de rampa. Representar polígonos contidos em planos 
passantes. 
Sólidos III 
Representar pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), 
situada(s) em plano(s) não-projetante(s).Representar paralelepípedos 
retângulos com faces situadas em planos não-projetantes. 
Compreender os conceitos de sombra própria, espacial, projetada (real e 
virtual). Compreender espacialmente os planos tangentes a cones e a 
cilindros: - contendo um ponto da sua superfície; passando por um ponto 
exterior; - paralelos a uma reta dada. Compreender espacialmente a 
direção luminosa convencional.  Representar a sombra projetada, nos 
planos de projeção, de qualquer ponto, segmento de reta ou reta. 
Representar as sombras própria e projetada, sobre os planos de projeção, 
de polígonos contidos em qualquer tipo de plano e de círculos contidos em 
planos projectantes. Representar as sombras própria e projetada, nos 
planos de projeção, de pirâmides (retas ou oblíquos) e prismas (retos ou 
oblíquos).  Representar as sombras própria e projetada, nos planos de 
projeção, de paralelepípedos rectângulos. 

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

 
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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Secções: Representar a figura da secção produzida por qualquer tipo de 
plano em: pirâmides e prismas (retos ou oblíquos), de base(s) regular(es), 
situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil; 
paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, 
frontais e/ou de perfil. Representar a figura da secção produzida por um 
plano projetante: em cones e cilindros (retos ou oblíquo. Diferenciar 
graficamente os sólidos resultantes de uma truncagem. 
Interseções de retas com sólidos 
Representar a interseção de uma reta com pirâmides. Representar a 
interseção de uma reta com paralelepípedos rectângulos. Representar a 
interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros 
Representar a interseção de uma reta com a esfera. 
REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA 
Introdução à Representação Axonométrica: 
Identificar a função e vocação particular do sistema de representação 
axonométrica a partir de descrições gráficas de um mesmo objeto. 
Identificar os planos que organizam o espaço no Sistema de Representação 
Axonométrica, diferenciando planos e eixos coordenados, do plano e eixos 
axonométricos. Reconhecer a correspondência biunívoca entre a posição 
do sistema de eixos no espaço e a sua projeção no plano axonométrico.  
Reconhecer as coordenadas ortogonais do Sistema de Representação 
Axonométrica e identificar as situações em que estas se projetam em 
verdadeira grandeza. 
Axonometrias Oblíquas ou Clinogonais: Cavaleira e Planométrica 
Compreender espacialmente a direção e inclinação particular das retas 
projetantes e os diferentes posicionamentos do sistema de eixos 
coordenados em relação ao plano axonométrico. 
Determinar graficamente a escala axonométrica do eixo normal ao plano 
de projecção. 
Axonometrias Ortogonais: Trimetria, Dimetria e Isometria 
Compreender espacialmente a direção das retas projetantes e os 
diferentes posicionamentos do sistema de eixos coordenados, em relação 
ao plano axonométrico.  Identificar as situações em que dois ou mais eixos 
coordenados têm inclinações comuns em relação ao plano axonométrico. 
Determinar graficamente as escalas axonométricas através do 
rebatimento do plano definido por um par de eixos ou do rebatimento do 
plano projetante de um eixo. 
Representação Axonométrica de formas tridimensionais 
Representar, em axonometria clinogonal, formas tridimensionais 
resultantes da justaposição de: pirâmides retas ou oblíquas de base 
regular paralela a um dos planos coordenados em que, pelo menos, uma 
aresta da base é paralela a um eixo coordenado; prismas retos ou oblíquos 
de bases regulares paralelas a um dos planos coordenados em que, pelo 
menos, uma aresta de uma das bases é paralela a um eixo coordenado;  
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paralelepípedos retângulos com faces paralelas aos planos coordenados;  
cones retos ou oblíquos de base circular paralela ao plano axonométrico; 
o cilindros retos ou oblíquos de bases circulares paralelas ao plano 
axonométrico. Representar, em axonometria ortogonal de formas 
tridimensionais resultantes da justaposição de pirâmides retas ou oblíquas 
de prismas retos ou oblíquos de bases regulares paralelas a um dos planos 
coordenados em que, pelo menos, uma aresta de uma das bases é paralela 
a um eixo coordenado; paralelepípedos retângulos com faces paralelas aos 
planos coordenados. Representar formas tridimensionais no sistema de 
representação axonométrica, a partir da sua descrição gráfica nos 
sistemas de representação diédrica ou triédrica. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-2021 – HISTÓRIA A - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
 

Critérios de Avaliação de HISTÓRIA A_11.º Ano_2020_2021                                                           1 
 

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%) 

 

A EUROPA NOS SÉCULOS XVII E XVIII – SOCIEDADE, PODER E DINÂMICAS 
COLONIAIS 
A Europa dos Estados absolutos e a Europa dos parlamentos  
Compreender os fundamentos da organização política e social do Antigo Regime 
e as expressões que a mesma assumiu;  
Demonstrar a existência de diversos estratos sociais, de comportamentos e de 
valores;  

 

 Trabalhos de 
aula ou fora 
de aula 

 Trabalhos 
individuais, a 

 
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) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Pesquisa e 
tratamento de 
Informação  
 

(25%) 

Analisar as razões do sucesso do absolutismo joanino, relacionando-as com a 
criação e desenvolvimento de um aparelho burocrático a partir do século XVII;  
Compreender a recusa do absolutismo na sociedade inglesa à luz da 
fundamentação do parlamentarismo na obra de Locke;  
Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime; monarquia absoluta; 
ordem/estado; estratificação social; parlamento. 
Triunfo dos Estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII  
Relacionar o equilíbrio político internacional com o domínio de espaços coloniais 
reconhecendo, nas práticas mercantilistas, modos de afirmação das economias 
nacionais;  
Enquadrar o arranque industrial ocorrido em Inglaterra na transformação das 
estruturas económicas;  
Interpretar as políticas económicas portuguesas no contexto do espaço euro-
atlântico;  
Enquadrar a política económica e social pombalina na prosperidade comercial de 
finais do século XVIII;  
Identificar/aplicar os conceitos: capitalismo comercial; protecionismo; 
mercantilismo; balança comercial; exclusivo colonial; companhia monopolista; 
comércio triangular; tráfico negreiro; manufatura; bolsa de valores; mercado 
nacional; revolução industrial.  
Construção da modernidade europeia  
Valorizar o contributo dos progressos do conhecimento e da afirmação da 
filosofia das Luzes para a construção da modernidade europeia. 
Identificar/aplicar o conceito: iluminismo; soberania popular; divisão de poderes. 
O LIBERALISMO – IDEOLOGIA E REVOLUÇÃO, MODELOS E PRÁTICAS NOS 
SÉCULOS XVIII E XIX 

pares ou em 
grupo 

 Comentários 
sobredocume
ntos escritos, 
iconográficos, 
materiais, 
audiovisuais e 
multimédia 

 Trabalhos de 
pesquisa 

 Debates 

 Relatórios 

 Exposições 
orais 

 Atividades 
criativas (e.g.  
dramatização) 

 Testes e fichas 
escritas  

 Fichas de 
trabalho 

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) 

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) 

 

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 

A implantação do liberalismo em Portugal  
Reconhecer na revolução americana e na revolução francesa o paradigma das 
revoluções liberais e burguesas;  
Analisar o processo revolucionário português no contexto das invasões 
napoleónicas, da saída da corte para o Brasil e da desarticulação do sistema 
económico-financeiro lusobrasileiro;  
Problematizar a revolução de 1820 e as dificuldades de implantação da ordem 
liberal (1820-1834);  
Interpretar os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição de 1822 e 
na Carta Constitucional de 1826;  
Reconhecer a importância da legislação de Mouzinho da Silveira e dos projetos 
setembrista e cabralista no novo ordenamento político e socioeconómico (1834-
1851);  
Problematizar a evolução do conceito de cidadania a partir da implantação dos 
regimes liberais; 
Identificar/aplicar os conceitos: carta constitucional; vintismo; cartismo; 
setembrismo; cabralismo. 
O legado do liberalismo na primeira metade do século XIX  
Compreender que os princípios da igualdade de direitos e de soberania nacional 
se contrapõem à legitimidade dinástica;  
Analisar alterações de mentalidade e de comportamentos que acompanharam as 
revoluções liberais: o cidadão ator político, o direito à propriedade e à livre 
iniciativa;  
Problematizar a abolição da escravatura, na Europa e em Portugal;  
Avaliar o contributo das revoluções liberais para os regimes democráticos 
contemporâneos;  

individuais 
e/ou de grupo 

 Questionários 
orais 

 Portfólio 

  Grelhas de 
registo de 
observação 
em contexto 
de sala de 
aula 

 Trabalhos 
inseridos em 
DAC 

 Fichas de 
autoavaliação 

  

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, 
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 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Identificar/aplicar os conceitos: revolução liberal; constituição; sistema 
representativo; soberania nacional; estado laico; sufrágio censitário, liberalismo 
económico; época contemporânea. 
A CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL – ECONOMIA E SOCIEDADE; NACIONALISMOS E 
CHOQUES IMPERIALISTAS 
As transformações económicas na Europa e no Mundo  
Interpretar os desfasamentos cronológicos da industrialização, quer em espaços 
nacionais quer internacionalmente, à luz das relações de domínio ou de 
dependência;  
Caracterizar as crises do capitalismo liberal;  
Compreender que a divisão internacional do trabalho na nova ordem económica 
foi uma consequência do capitalismo liberal;  
Identificar/aplicar os conceitos: capitalismo industrial; livre-cambismo; crise 
cíclica. A sociedade industrial e urbana;  
Relacionar as mudanças provocadas pela expansão da indústria, comércio e 
banca com a posição dominante da burguesia e com a formação das classes 
médias;  
Comparar valores e comportamentos das classes burguesas com valores e 
comportamentos da nobreza do Antigo Regime;  
Interpretar os problemas sociais surgidos com o capitalismo industrial no 
contexto do movimento operário, das propostas socialistas revolucionárias e da 
transformação da sociedade;  
Identificar/aplicar os conceitos: explosão demográfica; sociedade de classes; 
proletariado; movimento operário; socialismo; marxismo; sindicalismo; sufrágio 
universal; demoliberalismo. 
Portugal, uma sociedade capitalista periférica  

de assuntos estudados; (A; B; C; D; F; I; 
J) 

Manifestar abertura à dimensão 
intercultural das sociedades 
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) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Integrar o processo de industrialização portuguesa no contexto europeu, 
identificando os seus limites e desfasamentos cronológicos;  
Analisar a importância da Regeneração (1850-1880) para o desenvolvimento de 
infraestruturas e para a dinamização da atividade produtiva, identificando as 
causas que limitaram o crescimento económico;  
Analisar a dicotomia depressão/expansão entre 1880 e 1914: a crise financeira 
de 1880-90 e o surto industrial de final do século XIX;  
Identificar os fatores que contribuíram para o esgotamento da monarquia 
constitucional e para o fortalecimento do projeto republicano;  
Identificar/aplicar os conceitos: imperialismo; colonialismo; nacionalismo; 
Regeneração. 
Os caminhos da cultura  
Caracterizar o movimento de renovação no pensamento e nas artes de finais do 
século XIX;  
Explicar o dinamismo cultural português do último terço do século XIX;  
Identificar/aplicar os conceitos: positivismo; impressionismo; realismo; Arte 
Nova. 

 

Valorizar a dignidade humana e os 
direitos humanos, promovendo a 
diversidade, as interações entre 
diferentes culturas, a justiça, a 
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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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 6: A CULTURA DO PALCO  

Avaliar o significado do Tratado de Utrecht para a nova geografia 

e conjuntura histórica e cultural da Europa. 

Compreender o papel de Luís XIV na construção do cerimonial da 

Corte de Versalhes, enquanto expressão da hegemonia da França, 

exercício do poder autocrático do rei e modelo para a Europa da 

Corte. 

 

Questionários 

Grelhas de observação 

Relatórios 

Projetos 

Produção de textos 
(sínteses explicativas) 

 
Realizar tarefas de memorização, 

associadas à compreensão e uso 

de saber; 

 
Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares; 

 
Valorizar o património histórico, 

artístico, cultural, natural, local, 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Pesquisa, análise, 
seleção, organização e 
tratamento de 
Informação  

(25%) 

Reconhecer os muitos palcos da cultura europeia: Corte, Igreja, 

Academia, Teatro, Ópera e espetáculos efémeros. 

Compreender que o barroco, em todas as suas manifestações 

nacionais e regionais, deve ser entendido mais como um gosto do que 

como um estilo, sublinhando a forma como utilizava a sedução dos 

sentidos e a teatralidade. 

Identificar características da arquitetura e da escultura barrocas, 

ressaltando, na escultura, o dinamismo, a abertura da composição 

e a exacerbação do expressionismo. 

Relacionar a construção do Real Edifício de Mafra (1717- 1730/1737), 

expoente da arquitetura barroca, com a materialização da noção 
de poder régio absoluto. 

Avaliar a importância da luz na pintura barroca, assim como 

outros aspetos que a caraterizam. 

Fichas/testes escritos 

Apresentações orais, 
debates... 

Atividades de expressão 
plástica -  imagens, 
desenhos,  posters, 
portefólios, maquetes, 
vídeos, apresentações 
digitais, blogues, 
padlets e outros 
produtos multimédia, 
dramatizações,...- 
elaborados 
individualmente ou em 
grupo, realizados no 
contexto da disciplina 
e/ou inseridos em DAC. 

regional e europeu, numa 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 

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

(25%) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 

 
Caraterizar o barroco em Portugal e em Espanha, designadamente nos 
domínios portugueses e espanhóis, analisando o papel da aculturação e 
da miscigenação e os contributos do Brasil. 

 

Módulo 7: A CULTURA DO SALÃO 

Analisar o contributo cultural e artístico do ambiente de salão, 

ressaltando o papel dinamizador da mulher culta. 

Distinguir a importância dos filósofos iluministas enquanto 

influenciadores do pensamento e da ação, a partir da biografia de 

Jean-Jacques Rousseau bem como as repercussões políticas e 

educativas da sua obra. 

Reconhecer o impacto de A Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão e os novos valores de “liberdade”, de “igualdade” e de 

“fraternidade”. 

 comparativos entre processos de 
criação artística e cultural do passado 
e do presente); 

 

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 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Explicar de que modo se impôs a estética do Iluminismo. 

Reconhecer o papel que o rococó, marcado pela tolerância, liberdade, 
irreverência e intimidade, teve no processo de desestruturação do 
barroco. 

Avaliar o impacto da expansão do rococó na arquitetura, na 

escultura e na pintura, em Portugal e em Espanha. 

Analisar o projeto de reconstrução da Baixa de Lisboa enquanto 

expoente do racionalismo iluminista na organização do espaço 

urbano. 

Reconhecer no neoclassicismo o triunfo das conceções iluministas e um 
desejo de regresso à ordem clássica, expresso em princípios de 
moderação, equilíbrio e idealismo, identificando alguns contributos do 
neoclassicismo em Portugal. 

 

Módulo 8: A CULTURA DA GARE 

(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 

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 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Analisar o contributo do ferro e do progresso técnico e tecnológico,  

associados à Revolução Industrial e à Revolução dos Transportes para 

as transformações sociais e culturais. 

Compreender a obra do Engenheiro Gustave Eiffel e o seu significado 

na transformação da arquitetura deste período. 

Reconhecer a Gare como local simbólico da cidade oitocentista, 
dinamizador do espaço urbano e ponto de confluência de gentes e ideias. 

Compreender o recuo dos saberes tradicionais neste contexto de 

progresso técnico, a apologia da máquina e o desenvolvimento das 

indústrias. 

Compreender, nesta conjuntura de rutura, a sedução que o 

passado mitificado da Idade Média exerceu sobre os românticos, 

conduzindo ao aparecimento das arquiteturas revivalistas. 

conhecimentos da história da cultura e 
das artes; 

 

-discutir conceitos, factos e 

processos históricos, artísticos e 

culturais, numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar; 

 

-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) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Localizar as origens do romantismo: França, Alemanha e 

Inglaterra. 

Analisar a pintura romântica – o triunfo da emoção e da 

exaltação do eu à arte pela arte – explicando a sua evolução em 

Portugal. 

Contextualizar o realismo e o impressionismo, relacionando-os 

com uma recusa do romantismo e com novas formas de 

apropriação do real, influenciadas, entre outras realidades, pelo 

advento da fotografia. 

Contextualizar o neoimpressionismo (divisionismo) e o pós-

impressionismo. 

Identificar especificidades da pintura e da escultura em Portugal 

no século XIX. 

Compreender a rutura com o passado provocada pela arquitetura do 

Recolher e selecionar 

informações de fontes 

fidedignas para a análise das 

temáticas em estudo; 

 

Organizar de forma sistematizada e 

autónoma a informação recolhida; 

 

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. 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

ferro e pela arte nova, ressaltando as principais características de 
ambas e reconhecendo a importância dessas expressões artísticas em 
Portugal. 

 

Módulo 9: A CULTURA DO CINEMA 

Avaliar os impactos das influências mútuas entre a Europa e a 

América do Norte, reconhecendo os primeiros anos do século XX 

como tempos de grandes ruturas políticas, económicas, sociais, 

culturais e artísticas. 

Reconhecer o significado do aparecimento do cinema como 

uma nova linguagem artística. 

Reconhecer na ação de Charles Spencer Chaplin (Charlot) a 

afirmação da mímica sobre a palavra e a criação de um ícone do 

cinema: o vagabundo, a felicidade e a crítica social. 

Indagador e Investigador 

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

 

Aceitar argumentos e contra-

argumentar, tendo em conta 

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 da 

natureza e pelos direitos dos 

animais. 
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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 recuo da morte e do aumento da qualidade de vida com 

os avanços tecnológicos e da medicina, com a higiene e com uma 

maior preocupação com a ocupação dos tempos livres. 

Reconhecer o fauvismo, o expressionismo e o dadaísmo como 

movimentos de criação artística e de provocação. 

Identificar caminhos da abstração formal: cubismo, futurismo e 

movimentos subsequentes, explicando de que modo a arte abstrata 

pode ser democrática: arte informal, abstração geométrica e 

expressionismo abstrato. 

Analisar o período entre guerras: da arte degenerada à arte 

oficial dos regimes totalitários. 

Explicar o regresso ao mundo visível: realismo figurativo, realismo 

crítico, assemblage e arte expressiva. 

Descrever as principais características do surrealismo. 

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; 

 

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, 
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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 arte e função: a arquitetura e o design, 

ressaltando a importância das novas técnicas. 

Contextualizar os rumos seguidos pelas expressões artísticas 

portuguesas até aos anos 60: pintura, escultura, arquitetura. 

 

Módulo 9: A CULTURA DO ESPAÇO VIRTUAL 

Avaliar o impacto das transformações geopolíticas e culturais do 

mundo contemporâneo na construção de novas identidades. 

Analisar as atividades humanas reguladas pela tecnologia, pela 
publicidade, pelo consumo e pela omnipresença dos modismos e do 
efémero, contextualizando-as nos fenómenos da globalização do 
mundo contemporâneo. 

Compreender as telecomunicações, nomeadamente a 

internet, como meios de massificação, divulgação e receção 

obedecendo a critérios e objetivos 
específicos; 

 

Elaborar planos específicos e gerais, 

assim como esquemas simples e 

complexos, estabelecendo 

cruzamentos de informação escrita e 

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) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

do conhecimento. 

Reconhecer a importância da arte enquanto processo, analisando a 

utilização da publicidade e da vida quotidiana como meios de 

expressão, e contextualizando a Pop Art como um movimento 

iconoclasta. 

Reconhecer na Op Art e na arte cinética a expressão e 

materialização dos movimentos, gestos e objetos do 

quotidiano. 

Compreender a Arte-Acontecimento, da action painting ao 

happening e à performance. 

Distinguir alguns polos da criação contemporânea, como a Minimal 

Art, a arte concetual e o hiper-realismo. 

Identificar algumas vias de expressão da arte portuguesa 

contemporânea. 

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. 
Questionador 

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

 
Saber comunicar uni, bi e 
multidirecionalmente. 

 

Responder, apresentar, mostrar 
iniciativa; 
 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Refletir sobre os caminhos da arquitetura contemporânea. 

   Analisar as suas vivências (o aluno) na sociedade atual, elaborando a  
sua história de vida, enquanto ser crítico, agente criativo e cidadão 
participativo. 

 

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 

grupo, realizados no contexto da 

disciplina e/ou de forma 

interdisciplinar. 

Comunicador 

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

 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

Questionar de forma organizada e 

sustentada o trabalho efetuado 

por si e pelos outros; 

 

Autoavaliar as aprendizagens 

adquiridas, assim como os seus 

comportamentos e atitudes; 

 

Avaliar de forma construtiva as 

aprendizagens, os comportamentos e 

as atitudes dos outros; 

 

Aceitar as críticas dos pares e 

dos/das docentes de forma positiva 

e construtiva, no sentido de 

melhorar o seu desempenho. 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

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 (B, C, D, E, 

F) 

 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

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; 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
  
                                       CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES  - 11.º Ano – 2020-2021 – REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

Critérios de Avaliação de História da Cultura e das Artes_11.º ano_2020_2021 
15 

 

Domínios 
(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) 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – INGLÊS - 11.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 

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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 de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 
 
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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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – MANDARIM - 11.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  
Be able to understand simple conversation and narration in 
daily life and learning, understand common communicative 
words and requirements, and initially meet the basic needs of 
life and learning. 
1. Grasp the words and words that are the key hints in 
conversation 
2. Understand short conversations or conversations related to 
personal life and experience 
3. Capture some basic information in gossip, general 
introduction or telephone conversation 
4. Understand the outline of a simple story 

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  
Can read the short written materials commonly used in daily life or 
learning, understand the general idea, identify basic information, and 
find the specific information needed in familiar passages. 
1. Can spell over messages, records, e-mails or short messages in 
social situations 
2. Be able to understand short introductory or explanatory materials in 
daily life 
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Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Expressão escrita 
 Can fill in or describe information closely related to personal 
life with simple words, describe topics related to personal life 
with basic words or sentences, and organize simple 
paragraphs. 
1. Can organize simple passages to describe personal life, 
family life and learning life 
2. Ability to write short stories, simple plans, etc. 
3. Ability to record, copy or fill in factual or illustrative 
information 
4. Ability to write short messages on familiar topics in 
general social situations 
 
 
 
Expressão Oral 
Participate in simple conversations, basically express personal 
opinions and needs, imitate some slightly complex sentences, 
and make simple statements about familiar things and things 
happening in life. 
1. Participate in simple daily conversations and talk about 
personal needs 
2. Can make a clear statement about some things in daily 
life, and can simply describe a phenomenon or situation. 
3. Can tell a short story 
4. Learn to use stress, pause, intonation or body language to 
enhance the key words 
 

 
 
        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 – 11º ANO– 2020/2021 
 

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 1 

Conceitos e procedimentos 

• Geometria 

• Funções 

• Estatística 

(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 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS – 11º ANO – 2020/2021 
 

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 1 

Conceitos e procedimentos 

• Modelos matemáticos 

• Estatística e probabilidades 

(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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Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 
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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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 
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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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS 11.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: exposição sobre um tema, discurso 

político e debate, evidenciando perspetiva crítica e criativa.  

- Avaliar os argumentos de intervenções orais (exposições orais, discursos 

políticos e debates).  

 

Expressão 

- Fazer exposições orais para apresentação de temas, de opiniões e de 

apreciações criticas (de debate, de filme, de peça de teatro, de livro, de 

exposição ou outra manifestação cultural).  

- Preparar adequadamente as apresentações orais através de uma 

planificação cuidada.  

- Utilizar recursos verbais e não-verbais adequados à eficácia das 

apresentações orais a realizar.  

- Avaliar, individualmente e/ou em grupo, os discursos orais produzidos 

por si próprio, através da discussão de diversos pontos de vista.  

  

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

 Questão de aula 

 

 

 Exposição oral e escrita  

 

 

  Produção textual 

 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

 
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) 
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D 2 
 

LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

- Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade 

argumentativa dos géneros seguintes: discurso político, apreciação crítica 

e artigo de opinião.  

- Realizar leitura crítica e autónoma. 

- Analisar a organização interna e externa do texto.  

- Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.  

- Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto.  

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

intencionalidade comunicativa.  

- Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e 

tratamento da informação.  

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

diversas.  

individual 

 

 

 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 obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 

produzidas entre os séculos XVII e XIX (ver Anexo 1).  

- Contextualizar textos literários portugueses dos séculos XVII ao XIX de 

vários géneros em função de grandes marcos históricos e culturais.  

- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  

- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 

texto, designadamente: adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

- Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, 

valores e marcos históricos e culturais.  

- Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, 

pontos de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores 

diferentes.  

- Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos 

sobre os elementos constitutivos do texto poético, do texto dramático e 

do texto narrativo.  

- 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)  

 
 
 

- Escrever textos de opinião, apreciações criticas e exposições sobre um 

tema.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
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D 4 

 

ESCRITA 
(20%) 

 

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

relevante.  

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

planificados.  

- Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para 

aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação da versão final.  

- Respeitar princípios do trabalho intelectual como referenciação 

bibliográfica de acordo com normas específicas. 

 

 Teste 

 

 

 Debate 

 

 

Trabalho desenvolvido em 

DAC 

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

D 5 
 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

- Sistematizar o conhecimento dos diferentes constituintes da frase (grupo 

verbal, grupo nominal, grupo adjetival, grupo preposicional, grupo 

adverbial) e das funções sintáticas internas à frase.  

- Explicitar o conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre 

constituintes e entre frases.  

- Reconhecer os valores semânticos de palavras considerando o respetivo 

étimo.  

- Analisar processos de coesão e de progressão do texto como a anáfora.  

- Utilizar intencionalmente os processos de coesão textual (gramatical e 

lexical).  

- Utilizar intencionalmente modalidades de reprodução do discurso 

(incluindo discurso indireto livre).  

- Conhecer a referência deítica (deíticos e respetivos referentes).  

 
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. 


