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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020/2021 – BIOLOGIA 12.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO  

7DOMÍNIOS 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 – 12.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%) 

Compreender que os processos de observação de diferentes 
imagens articulam perspetivas múltiplas de análise da(s) 
realidade(s).  

Refletir sobre a relação entre os eixos estruturantes das imagens 
[significante e significado (s)] e a sua articulação com as vivências 
e os conhecimentos dos fruidores/observadores. 

Aprofundar conhecimentos sobre a relação entre o que é 
percecionado e os diferentes modos de representação da(s) 
realidade(s). 

Refletir sobre o modo como os diferentes contextos das imagens e 
as circunstâncias em que o fruidor/observador as perceciona 
podem desencadear múltiplas leituras e interpretações. 

Reinterpretar referências de diferentes movimentos artísticos. 

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

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

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

- Grelha de observação de 
atitudes em sala de aula: 

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Indagador/Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença/ 
do outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 
Organizador 

(A, B, C, I, J) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 
 
 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

(30%) 

Manifestar sentido crítico e sentido estético, articulando 
processos diversos de análise, síntese, argumentação e 
apreciação, enquanto observador-criador. 

Compreender a diversidade dos modos de expressão artística das 
diferentes culturas e o seu papel na construção da(s) identidade(s) 
cultural(ais). 

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 culturais e artísticas. 



EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

(50%) 

Desenvolver processos próprios de representação em torno do 
conceito de forma (ampliação, sobreposição, rotação, 
nivelamento, simplificação, acentuação e repetição), 
selecionando contextos, ambientes, formas de registo e de 
composição (linha, mancha, sombra, cor, contorno, sobreposição 
e justaposição, entre outros). 

Dominar e utilizar os efeitos da cor, manipulando-a de acordo com 
o aspeto gráfico/plástico pretendido.  

Aplicar diferentes esquemas cromáticos (analogia de cores, cores 
complementares, cores quentes e frias ou tríades cromáticas), na 
criação de composições. 

Utilizar o desenho de forma autónoma e intencional, nas suas 
diferentes vertentes, para comunicar ideias, temas, conceitos e 
ambientes. 

Selecionar, de forma autónoma e intencional, diferentes modos de 
registo, suportes, técnicas e materiais (convencionais e não 
convencionais). 

Dominar as relações entre os elementos da linguagem plástica, 
evidenciando um gradual desenvolvimento estético nas suas 
composições (unidade, variedade, vitalidade, harmonia, síntese, 
entre outros). 

Utilizar, de forma autónoma e intencional, as possibilidades 
expressivas dos meios digitais e os diversos processos de 
transformação gráfica. 

Desenvolver, de forma autónoma e criativa, os processos de 
análise explorados anteriormente, através do desenho de várias 
expressões do corpo e da cabeça. 

. 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) 

 

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 2020-21 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 12.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 12.º ano de 
escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 
4 matérias e de nível ELEMENTAR em 3 
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: 12º 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 – HISTÓRIA A - 12.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
 

Critérios de Avaliação de HISTÓRIA A_12.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%) 

 

As transformações das primeiras décadas do século XX  

 

Compreender as mudanças geopolíticas resultantes da rutura que constituiu a I Guerra 
Mundial;  

Analisar a construção do modelo ideológico socialista partindo dos antagonismos sociais e 

políticos que levaram à revolução de outubro de 1917;  

Relacionar a mudança que se operou na mentalidade da sociedade burguesa de início do 

século XX com a I Guerra Mundial, com a evolução técnica e com o corte com os cânones 

clássicos da arte europeia;  

Identificar/aplicar os conceitos: comunismo; marxismo-leninismo; ditadura do 

proletariado; feminismo; modernismo; vanguarda cultural.  

 

 

 Trabalhos de 
aula ou fora 
de aula 

 Trabalhos 
individuais, a 
pares ou em 
grupo 

 Comentários 

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

Analisar fontes de natureza diversa, 
distinguindo informação, implícita e 
explícita, assim como os respetivos 
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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%) 

Portugal no primeiro pós guerra  

 
Identificar os condicionalismos que conduziram à falência da 1a República e à 

implantação de um regime autoritário;  

Contextualizar as tendências culturais existentes no Portugal do pós I Guerra – naturalismo 

versus vanguardas.  

 

O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30  

 

Interpretar a expansão de novas ideologias e o intervencionismo dos Estados democráticos 

à luz das crises do capitalismo liberal, nomeadamente da crise de 1929;  

Caracterizar os regimes fascista, nazi e estalinista, distinguindo os seus particularismos e 

realçando o papel exercido pela propaganda em todos eles;  
Analisar as perseguições efetuadas a judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, opositores 

políticos e outros grupos, no quadro do totalitarismo nazi, caraterizado pela tentativa de 

um completo controlo racial, político, social e cultural dos indivíduos;  

Identificar/aplicar os conceitos: craque bolsista; deflação; inflação; totalitarismo; fascismo; 

nazismo; antissemitismo; holocausto; genocídio.  

 

Portugal: o Estado Novo  

 

Explicar o triunfo das forças conservadoras e a aproximação do regime português ao 

modelo fascista italiano;  

Compreender que as políticas económicas obedeceram a imperativos ideológico-políticos 

como a estabilidade financeira, a defesa da ruralidade, as obras públicas, o 
condicionamento industrial, a corporativização dos sindicatos;  

Caraterizar a política cultural do regime;  

Reconhecer que o Estado Novo foi um regime autoritário que adotou mecanismos 

repressivos das liberdades individuais e coletivas.  

Identificar/aplicar o conceito: corporativismo; autoritarismo.  

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 
individuais 
e/ou de grupo 

 Questionários 

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) 

Situar e caracterizar aspetos relevantes 
da história de Portugal, europeia e 
mundial; (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 degradação do ambiente internacional  

 

Reconhecer na guerra civil espanhola a antecâmara da II Guerra Mundial;  

Compreender que a partir de 1942/43, com a derrota eminente do eixo nazi-fascista, se 

evidencia uma nova realidade geopolítica, opondo o mundo comunista ao mundo 

capitalista. 

 

Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico  

 

Reconhecer que a realidade do pós II Guerra Mundial foi a de um mundo bipolar, marcado 

pelo confronto entre duas superpotências com ideologias e modelos políticos antagónicos;  

Compreender a eclosão dos primeiros movimentos independentistas;  
Caracterizar as políticas económicas e sociais das democracias ocidentais no após II 

Guerra, nomeadamente o desenvolvimento da sociedade de consumo e a afirmação do 

estado-providência;  

Comparar o modelo económico capitalista com o modelo de direção central soviético;  

Descrever a escalada armamentista e o início da corrida espacial à luz da Guerra Fria;  

Identificar/aplicar os conceitos: Guerra-Fria; descolonização; sociedade de consumo; 

estado-providência; democracia popular; neocolonialismo; oposição democrática.  

 

Portugal, do autoritarismo à democracia  

 

Relacionar a manutenção do regime do Estado Novo nos anos do após-guerra com a 

Guerra Fria;  
Compreender que a realidade portuguesa do após guerra a 1974 foi marcada pelo 

imobilismo político e pelo crescimento económico;  

Interpretar o surto industrial e urbano, a estagnação do mundo rural e os consequentes 

movimentos migratórios;  

Descrever as diversas correntes oposicicionistas ao Estado Novo, destacando os 

orais 

 Portfólio 

  Grelhas de 
registo de 
observação 
em contexto 
de sala de 
aula 

 Trabalhos 
inseridos em 
DAC 

 Fichas de 
autoavaliação 

  

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

Manifestar abertura à dimensão 
intercultural das sociedades 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

acontecimentos de 1958;  

Interpretar o fomento económico das colónias à luz da retórica imperial e do progressivo 
isolamento internacional;  

Analisar as fragilidades do marcelismo, nomeadamente o inconsequente reformismo 

político e o desgaste que a Guerra Colonial provocou no regime, interna e externamente;  

Compreender que a modernização da sociedade portuguesa nas décadas de 60 e 70, na 

demografia e nos comportamentos, constituiu-se como fator fundamental para a 

desagregação do regime;  

Descrever a eclosão da revolução de 25 de abril de 1974, o papel exercido pelo MFA e o 

processo de desmantelamento das estruturas de suporte do Estado Novo;  

Problematizar o processo de democratização, do PREC à progressiva instalação e 

consolidação das estruturas democráticas, o processo de descolonização, a política 

económica anti-monopolista e a intervenção do Estado nos domínios económico e 
financeiro;  

Avaliar o papel da revisão constitucional de 1982 e da entrada de Portugal nas 

Comunidades Europeias para a consolidação do processo de democratização e para a 

modernização do país;  

Avaliar o sucesso da Revolução de 74 e do consequente processo de democratização do 

país.  

Identificar/aplicar os conceitos: poder popular; nacionalização; reforma agrária; 

democratização.  

 

O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-

Sul  

Analisar o impacto que a desagregação do bloco soviético e da ideologia que lhe estava 
associada teve na evolução geopolítica internacional e na evolução política, económica e 

social dos países que integravam esse bloco;  

Compreender que a Guerra Fria e o seu desfecho tiveram um papel primordial na 

persistência de tensões pluriétnicas, nacionalistas e religiosas;  

Justificar a hegemonia dos EUA com base na prosperidade económica, na supremacia 

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

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

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

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

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

Valorizar a dignidade humana e os 
direitos humanos, promovendo a 
diversidade, as interações entre 
diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade no cumprimento 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos 
de Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

militar e no dinamismo científico e tecnológico;  

Analisar o desenvolvimento de uma cidadania europeia no quadro de aprofundamento da 
UE, realçando a importância desta no sistema mundial;  

Demonstrar que a modernização e abertura da China à economia de mercado resultou de 

um processo que incluiu a integração de Hong Kong e de Macau;  

Identificar/aplicar o conceito: geopolítica; Perestroika.  

A viragem para uma outra era  

Analisar elementos definidores do tempo presente: massificação; cultura urbana; 

hegemonia do mundo virtual; ideologia dos direitos humanos; respeito pelos direitos dos 

animais; consciência ecológica; globalização: economia, migrações, segurança e ambiente.  

Identificar/aplicar os conceitos: multiculturalidade; interculturalidade; ambientalismo; 

globalização; neoliberalismo; cidadania digital.  

Portugal no novo quadro internacional  
Avaliar o impacto da integração europeia para Portugal a nível interno e externo,país, 

nomeadamente no crescente protagonismo que o país tem obtido em instituições 

internacionais;  

Analisar as relações estabelecidas entre Portugal, os países lusófonos e a área ibero-

americana desde a revolução de 25 de abril de 1974.  

Identificar/aplicar os conceitos: PALOP.  

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 ALUNOS (ACPA) - Específico para cada disciplina/ano- 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS E DAS ALUNAS: 

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

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e 

domínio do corpo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – INGLÊS - 12.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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – MANDARIM - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

Ouvir 
(25%) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Compreensão oral  
Understand the conversation in school and family social 
occasions, understand the general meaning of declarative 
sentences, and grasp the main content and key words 
1. Grasp the main contents and viewpoints of the topic 
conversation of family and school life,understanding the 
speaker's intention 
2. Capture specific information about the personsal 
experience of work and life in the conversation 
3. Be able to understand a series of instructions and 
requirements related to common topics 

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  
1.  Be able to understand the meaning of letters and e-mails 
indaily  life 
2. Be able to understand ordinary introductory or explanatory 
materials of daily life 
3. Be able to read some news reports and grasp the key 
points 
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Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Expressão escrita 
Be able to describe the basic daily learning life and social 
topics, and write in the prescribed format. 
1. Be able to make a simple record according to what you 
hear and summarize the main idea 
2. Can write diary use long and proper sentence. Express 
clearly and coherently 
 
 
 
 
 
Expressão Oral 
1.Be able to participate in simple discussions and put forward 
their own opinions 
2.Be able to provid suggestion to  something or someone and 
give reasons 
3.Describe the whole process of something more completely 

 
 
        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. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA A – 12º ANO–2020/2021  
 

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 1 

Conceitos e procedimentos 

• Probabilidades 

• Funções 

• Números Complexos 

(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
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES | ANO LETIVO 2020-21 
OFICINA DE ARTES | 12.º ANO | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

APROPRIAÇÃO  
E REFLEXÃO 

(variável) 

● Analisar as diferentes manifestações artísticas e 
outras realidades visuais, mobilizando diferentes 
critérios estéticos; 

● Demonstrar consciência e respeito pela 
diversidade cultural e artística; 

● Compreender as características da linguagem 
das artes visuais em diferentes contextos culturais; 

● Compreender o desenho como forma de 
pensamento, comunicação e criação nas 
variadas áreas de produção artística, 
tecnológica e científica; 

● Conhecer em profundidade processos artísticos 
como modo de intervenção na sociedade e 
comunidade; 

● Aplicar com fluência a gramática da linguagem 
visual; 

● Dominar o desenho como forma de pensamento 
e comunicação; 

● Refletir sobre temas de identidade e do 
quotidiano utilizando referências da arte 
contemporânea; 

● Dominar processos de questionamento. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento de 
competências específicas no domínio do 
Desenho; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas, correntes artísticas 
ou outros temas no âmbito das Artes Visuais; 

● Produção de textos de suporte aos trabalhos 
(relatórios, recensões, comentários, textos de 
reflexão, entrevistas). 

● DOMÍNIO DOS MEIOS ATUANTES 
○ Risca, mancha ou risca e mancha com segurança e fluidez; 
○ Risca, pinta ou risca e pinta com segurança e fluidez; 
○ Explora o potencial expressivo do meio atuante; 

● CAPACIDADE DE ANÁLISE E REPRESENTAÇÃO DE OBJETOS 
○ Reproduz a morfologia geral e as proporções; 
○ Reproduz a tridimensionalidade e o claro/escuro; 

● CAPACIDADE DE SÍNTESE 
○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização gráfica.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DA 
LINGUAGEM PLÁSTICA 
○ A composição visual é coerente no conjunto dos elementos 

que a constituem; 
○ Utiliza um contraste cromático que destaca o elemento visual 

principal; 
○ Organiza a composição com foco no elemento visual 

principal; 
○ Dimensiona o registo de acordo com as técnicas e os meios 

atuantes; 
○ Ocupa equilibradamente o espaço livre da folha; 

● INDIVIDUALIDADE 
○ Apresenta o material necessário; 
○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Relatórios reflexivos pessoais. 

● Observação direta. 
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ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

INTERPRETAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO 

(variável) 

● Comunicar, utilizando discursos multimodais 
recorrendo a técnicas variadas; 

● Interpretar a multiplicidade de respostas das artes 
visuais na contemporaneidade; 

● Interpretar vivências de modo a construir 
narrativas que se podem concretizar nas variadas 
áreas da produção artística contemporânea; 

● Refletir sobre vivências que tenham tido mostras 
de arte. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento de 
competências específicas no domínio do 
Desenho; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas, correntes artísticas 
ou outros temas no âmbito das Artes Visuais; 

● Produção de textos de suporte aos trabalhos 
(relatórios, recensões, comentários, textos de 
reflexão, entrevistas). 

● DOMÍNIO DOS MEIOS ATUANTES 
○ Risca, mancha ou risca e mancha com segurança e fluidez; 
○ Risca, pinta ou risca e pinta com segurança e fluidez; 
○ Explora o potencial expressivo do meio atuante; 

● CAPACIDADE DE ANÁLISE E REPRESENTAÇÃO DE OBJETOS 
○ Reproduz a morfologia geral e as proporções; 
○ Reproduz a tridimensionalidade e o claro/escuro; 

● CAPACIDADE DE SÍNTESE 
○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização gráfica.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DA 
LINGUAGEM PLÁSTICA 
○ A composição visual é coerente no conjunto dos elementos 

que a constituem; 
○ Utiliza um contraste cromático que destaca o elemento visual 

principal; 
○ Organiza a composição com foco no elemento visual 

principal; 
○ Dimensiona o registo de acordo com as técnicas e os meios 

atuantes; 
○ Ocupa equilibradamente o espaço livre da folha; 

● INDIVIDUALIDADE 
○ Apresenta o material necessário; 
○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Relatórios reflexivos pessoais. 

● Observação direta. 
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ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

EXPERIMENTAÇÂO  
E CRIAÇÃO 
(variável) 

● Manipular com intencionalidade os diferentes 
processos artísticos; 

● Dominar as diferentes fases metodológicas de 
desenvolvimento de um projeto, nas diversas 
áreas em estudo; 

● Intervencionar criticamente, no âmbito da 
realização plástica, na comunidade em que está 
inserido; 

● Transformar os conhecimentos adquiridos nos 
seus trabalhos de um modo pessoal; 

● Elaborar discursos visuais informados e criativos 
utilizando metodologias de trabalho faseadas; 

● Romper limites para imaginar novas soluções; 

● Experimentar materiais, técnicas e suportes com 
persistência; 

● Concretizar projetos artísticos temáticos 
individuais e de grupo partindo do desenho; 

● Dinamizar intervenções artísticas colaborativas no 
âmbito da cidadania e da sustentabilidade 
pessoal, social e ambiental; 

● Apresentar publicamente um portefólio de 
produto em forma digital e física; 

● Organizar exposições com os projetos e 
produções multidisciplinares. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento de 
competências específicas no domínio do 
Desenho; 

● 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; 

● Desenhos, concretizações gráficas, ou objectos 
produzidos de caráter formativo no âmbito da 
disciplina. 

● DOMÍNIO DOS MEIOS ATUANTES 
○ Utiliza apenas grafite; 
○ Risca, mancha ou risca e mancha com segurança e fluidez; 
○ Risca, pinta ou risca e pinta com segurança e fluidez; 
○ Aplica uma técnica mista com com segurança e fluidez; 
○ Explora o potencial expressivo do meio atuante; 
○ Varia a pressão exercida sobre o riscador de modo a produzir 

diferentes espessuras, intensidades de linha e densidades de 
mancha. 

● CAPACIDADE DE ANÁLISE E REPRESENTAÇÃO DE OBJETOS 
○ Reproduz a morfologia geral e as proporções; 
○ Reproduz a tridimensionalidade e o claro/escuro; 
○ Reproduz a relação espacial através da representação da 

sombra projetada. 
● CAPACIDADE DE SÍNTESE 

○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização gráfica.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DA 
LINGUAGEM PLÁSTICA 
○ A composição visual tem qualidade gráfica; 
○ A composição visual é coerente no conjunto dos elementos 

que a constituem; 
○ Utiliza um contraste cromático que destaca o modelo; 
○ Organiza a composição (considerando a personagem) com 

foco no elemento visual principal; 
○ Dimensiona o registo de acordo com as técnicas e os meios 

atuantes; 
○ Ocupa equilibradamente o espaço livre da folha; 
○ O registo está centrado no espaço livre da folha. 

● INDIVIDUALIDADE 
○ Apresenta o material necessário; 
○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Relatórios reflexivos pessoais. 

● Observação direta. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES | ANO LETIVO 2020-21 
OFICINA MULTIMÉDIA B | 12.º ANO | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

TEXTO 
(variável) 

● Compreender elementos gráficos, 
nomeadamente, a utilização das fontes 
mais adequadas a cada produto 
multimédia. 

● Saber usar os diversos elementos gráficos, 
nomeadamente as fontes, com equilíbrio, 
do ponto de vista compositivo. 

● Criar um produto gráfico integrando de 
forma harmoniosa os diferentes elementos. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento 
de competências específicas no domínio 
da multimédia; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas ou outros 
temas no âmbito do Multimédia; 

● Produção de trabalhos/projetos 
multimédia; 

● CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS MULTIMÉDIA 
○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização multimédia.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DA 
LINGUAGEM MULTIMÉDIA 
○ A composição visual é coerente no conjunto do 

trabalho/projeto; 
○ Utiliza um contraste cromático que destaca 

adequadamente os diversos elementos; 
○ Dimensiona os diversos elementos de acordo com a 

finalidade do trabalho/projeto. 
● INDIVIDUALIDADE 

○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter 
formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Observação direta. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
 

ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

IMAGEM DIGITAL 
(variável) 

● Compreender os diversos tipos e formatos 
de imagem digital. 

● Conhecer diferentes modelos de cor e 
resoluções de imagem, conforme o 
objetivo do produto. 

● Utilizar ferramentas de edição de imagem 
vetorial e bitmap. 

● Saber realizar operações de manipulação 
e edição de imagem digital. 

● Integrar imagem digital num produto 
multimédia. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento 
de competências específicas no domínio 
da multimédia; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas ou outros 
temas no âmbito do Multimédia; 

● Produção de trabalhos/projetos 
multimédia; 

● CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS MULTIMÉDIA 
○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização multimédia.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DA 
LINGUAGEM MULTIMÉDIA 
○ A composição visual é coerente no conjunto do 

trabalho/projeto; 
○ Utiliza um contraste cromático que destaca 

adequadamente os diversos elementos; 
○ Organiza o trabalho/projeto com foco no elemento 

principal; 
○ Dimensiona os diversos elementos de acordo com a 

finalidade do trabalho/projeto. 
● INDIVIDUALIDADE 

○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter 
formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Observação direta. 

 
   

 

 
ANO LETIVO 2020-21 | OFICINA MULTIMÉDIA B | 12.º ANO | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO • Rui Castro Lobo • Página 2 de 6 



 

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
 

ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

SOM DIGITAL 
(variável) 

● Identificar diversos formatos de áudio. 

● Conhecer equipamentos de captação de 
som. 

● Utilizar ferramentas de edição de áudio. 

● Captar e editar som de forma a produzir 
áudio para suportes multimédia. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento 
de competências específicas no domínio 
da multimédia; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas ou outros 
temas no âmbito do Multimédia; 

● Produção de trabalhos/projetos 
multimédia; 

● CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS MULTIMÉDIA 
○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização multimédia.  

● INDIVIDUALIDADE 
○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. Instrumentos de avaliação 

(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter 
formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Observação direta. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
 

ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

VÍDEO 
(variável) 

● Conhecer o enquadramento de planos e 
ângulos de captação de vídeo. 

● Saber editar vídeo. 

● Criar um guião com narrativa para vídeo. 

● Integrar elementos de texto, imagem e 
som na produção de vídeo. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento 
de competências específicas no domínio 
da multimédia; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas ou outros 
temas no âmbito do Multimédia; 

● Produção de trabalhos/projetos 
multimédia; 

● CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS MULTIMÉDIA 
○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização multimédia.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DA 
LINGUAGEM MULTIMÉDIA 
○ A composição visual é coerente no conjunto do 

trabalho/projeto; 
○ Utiliza um contraste cromático que destaca 

adequadamente os diversos elementos; 
○ Organiza o trabalho/projeto com foco no elemento 

principal; 
○ Dimensiona os diversos elementos de acordo com a 

finalidade do trabalho/projeto. 
● INDIVIDUALIDADE 

○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter 
formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Observação direta. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
 

ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

ANIMAÇÃO 
(variável) 

● Conhecer técnicas de animação. 

● Utilizar ferramentas de animação digital. 

● Criar animação 2D ou 3D. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento 
de competências específicas no domínio 
da multimédia; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas ou outros 
temas no âmbito do Multimédia; 

● Produção de trabalhos/projetos 
multimédia; 

● CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS MULTIMÉDIA 
○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização multimédia.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DA 
LINGUAGEM MULTIMÉDIA 
○ A composição visual é coerente no conjunto do 

trabalho/projeto; 
○ Utiliza um contraste cromático que destaca 

adequadamente os diversos elementos; 
○ Organiza o trabalho/projeto com foco no elemento 

principal; 
○ Dimensiona os diversos elementos de acordo com a 

finalidade do trabalho/projeto. 
● INDIVIDUALIDADE 

○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter 
formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Observação direta. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
 

ORGANIZADOR 
Domínio (ponderação) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Tipologias de trabalhos 
(nem todas as tipologias são utilizadas sempre) 

Critérios de avaliação 
(nem todos os descritores são utilizados sempre) 

PROJETO MULTIMÉDIA 
(variável) 

● Conhecer o conceito de projeto 
multimédia. 

● Compreender as fases de desenvolvimento 
de um projeto para a concretização de 
um produto multimédia. 

● Desenvolver métodos de trabalho e 
organização, através do planeamento e 
desenvolvimento de projetos multimédia. 

● Exercícios práticos para o desenvolvimento 
de competências específicas no domínio 
da multimédia; 

● Trabalhos de pesquisa sobre conteúdos e 
conceitos, técnicas, artistas ou outros 
temas no âmbito do Multimédia; 

● Produção de projeto multimédia; 

● CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS 
MULTIMÉDIA 

○ Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 
○ Inclui elementos de valorização multimédia.  

● DOMÍNIO E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS 
DA LINGUAGEM MULTIMÉDIA 

○ A composição visual é coerente no conjunto do 
trabalho/projeto; 

○ Utiliza um contraste cromático que destaca 
adequadamente os diversos elementos; 

○ Organiza a composição com foco no elemento 
principal; 

○ Dimensiona os diversos elementos de acordo com a 
finalidade do trabalho/projeto. 

● INDIVIDUALIDADE 
○ Envolve-se no trabalho proposto; 
○ Analisa crítica e de autocríticamente; 
○ Executa os trabalhos e/ou a pesquisa de informação; 
○ Realiza trabalhos complexos; 
○ Solidário e cooperante com o grupo turma; 
○ Esforça-se na aquisição das competências; 
○ Respeita colegas e professor. 

Instrumentos de avaliação 
(nem todos os instrumentos são utilizados sempre) 

● Formulários de avaliação de caráter 
formativo; 

● Formulários de autoavaliação de caráter 
formativo; 

● Observação direta. 
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Professor Reynaldo dos Santos 

 
 

 

 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS 12.º ANO PROFISSIONAL- 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 debates, evidenciando perspetiva crítica e criativa.  
- Apreciar a validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um 
debate.  
- Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 
Expressão 
- Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, 
argumentos e respetivos exemplos.  
- Participar construtivamente em debates em que se explicite e justifique 
pontos de vista e opiniões, se considerem pontos de vista contrários e se 
reformulem posições.  
- Produzir textos de opinião com propriedade vocabular e com 
diversificação de estruturas sintáticas.  
- Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos produzidos por si próprio 
através da discussão de diferentes pontos de vista.  
 

 
Ø Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 
 
 
Ø Questionário oral  

 
 

Ø Questão de aula 
 
 

Ø Exposição oral e escrita  
 
 

Ø  Produção textual 
 

 
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 apreciação crítica ou artigo de opinião. 
- Realizar leitura crítica e autónoma. 
- Interpretar o texto, com especificação do sentido global e da 
intencionalidade comunicativa. 
- Analisar a organização interna e externa do texto.  
- Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto.  
- Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e 
tratamento da informação.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  
 

 
Ø Trabalho em grupo e/ou 

individual 
 
 

Ø Dramatização (role-play) 
 
 

Ø Simulação / jogos 
 
 

Ø Comentário de imagens 
fixas e/ou em 
movimento 

 
 

Ø Ficha de gramática 
 
 

Ø Atividade de leitura 
 
 

Ø Atividade de 
compreensão oral 
 
 

Ø Atividade de 
compreensão escrita 

 
 

Ø Portefólio digital 
 
 

 
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 produzidas no século XX. 
- Contextualizar textos literários portugueses do século XX em função de 
grandes marcos históricos e culturais.  
- Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos 
sobre os elementos constitutivos do texto poético e do texto narrativo.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia. 
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
- Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, das ideias, 
dos valores e dos marcos históricos e culturais.  

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)  
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D 4 
 

ESCRITA 
(20%) 

 

- Escrever textos de opinião ou apreciações críticas. 
- 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.  
 

Ø  Grelha de observação 
 
 

Ø Teste 
 

Ø Ferramentas 
Educativas/Digitais (App) 

 
 

Ø Debate 
 
 

Trabalho desenvolvido em 
DAC (Português Saber +) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
 
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J)  
 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  

D 5 
 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

- Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português (processos 
irregulares de formação de palavras).  
- Realizar análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à 
frase, ao grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao grupo 
adverbial.  
- Sistematizar conhecimento gramatical relacionado com a articulação 
entre constituintes, orações e frases.  
- Distinguir frases com diferentes valores aspetuais (valor perfetivo, valor 
imperfetivo, situação genérica, situação habitual e situação iterativa). 
- Demonstrar, em textos, os mecanismos anafóricos que garantem as 
cadeias referenciais.  
- Avaliar um texto com base nas propriedades que o configuram (processos 
de coerência e coesão).  
- Utilizar intencionalmente modalidades de reprodução do discurso.  
 

 
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. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-2021 – PSICOLOGIA B - 12.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- Análise e sistematização 
(50 %) 

 

 
Tema 1. Processos biológicos 
Os agentes responsáveis pela transmissão das características genéticas;  
As influências genéticas epigenéticas no comportamento.   
A relação entre a complexidade do ser humano e o seu inacabamento 
biológico. 
Os factores fundamentais no processo de tornar-se humano.  
A história pessoal como um contínuo de organização entre factores internos e 
externos. 
A riqueza da diversidade humana. 
Os elementos estruturais e funcionais básicos do sistema nervoso humano. 
O funcionamento global do cérebro humano.  
A relação entre o cérebro e a capacidade de adaptação e de autonomia do 
ser humano. 
Tema 2. Processos mentais 
O carácter específico dos processos emocionais 
O carácter específico dos processos cognitivos 
O carácter específico dos processos conativos. 
A mente como um conjunto integrado de processos cognitivos, emocionais e 
conativos 
As dimensões biológicas e sociais dos processos mentai . 
0 papel destes processos na vida quotidiana;  

 
- Testes 
- Fichas de Trabalho. 
- Trabalhos de grupo e/ou 
de pesquisa 
- Apresentações orais de 
trabalhos individuais ou em 
grupo. 
- Pequenos trabalhos 
(elaboração de posters, 
comentários, mapas 
concetuais, vídeos, banda 
desenhada, glossários; 
participação num role-
play). 
- Participação em debates. 
- Questões de aula 
(oral/escrita). 
 
 
 
Nota: 

 
Ao nível da análise e 
sistematização pretende-se 
que cada discente: 
 
- Analise factos, teorias, 
situações, identificando os 
seus elementos ou dados, 
em particular numa 
perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar. 
- Analise textos com 
diferentes pontos de vista; 
confronte argumentos para 
encontrar semelhanças, 
diferenças, consistência 
interna. 
- Realize tarefas de síntese, 
planificação, revisão, registo 
seletivo e organização. 
 
 

2- Problematização e 
argumentação 

 
(30%) 

 

3- Comunicação 
(20%) 
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A mente como um sistema de construção do mundo;  
A identidade como factor distintivo entre os seres humanos. 
 
Tema 3. Processos sociais 
- Imaturidade do bebé humano. 
- Competências básicas do bebé e da mãe. 
A estrutura da relação do bebé com a mãe: 
- Importância da relação de vinculação. 
- Experiências com primatas. 
- Observações com bebés humanos.  
O papel das relações precoces no tornar-se humano: 
- Da díade à tríade. 
- Consequências para o desenvolvimento de perturbações neste tipo de 
relações. 
Os processos fundamentais de cognição sociais (impressões, expectativas, 
atitude e representações sociais). 
.Os processos de relação entre os indivíduos e os grupos (atracão, agressão e 
intimidade; estereótipos, preconceitos e discriminação; conflito e 
cooperação). 
. Os processos de influência entre os indivíduos (normalização, conformismo 
e obediência). 
 
Tema 4. Perspetivas do desenvolvimento humano 
O objeto de estudo da psicologia: 
 Alguns conceitos estruturadores da conceção de Homem 
• Consciência 
• Inconsciente 
• Comportamento observável 
• Cognição 
• Mente 
 As tendências da psicologia na atualidade: 
• Resgate do conceito de mente 
• Importância das significações 
• Narrativa como construtora de identidade 
- As grandes dicotomias relacionadas com o comportamento humano 
• Inato/adquirido 
•Continuidade/descontinuidade 
• Estabilidade/mudança 
• Interno/externo 
 

A aplicação dos instrumentos 
de avaliação é flexível, 
podendo alguns dos 
instrumentos apresentados 
não serem aplicados em todos 
os períodos letivos e/ou em 
todas as turmas, dependendo 
do perfil de discentes de cada 
turma. 

 
 
 

Ao nível da 
problematização e 
argumentação pretende-se 
que cada discente: 
 
- Discuta conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar 
específico. 
- Problematize situações. 
- Mobilize o discurso (oral e 
escrito) argumentativo 
(expresse uma tomada de 
posição, pense e apresente 
argumentos e contra-
argumentos, rebata os 
contra-argumentos). 
- Organize debates que 
requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de 
opiniões ou análises de 
factos ou dados.  
 
Ao nível da comunicação 
pretende-se que cada 
discente: 
- Analise e interprete textos 
científicos e/ou outros. 
 - Participe em contextos 
comunicativos 
diversificados.  
- Comunique, oralmente ou 
por escrito, com correção 
linguística. 
 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos  
B- Informação e 
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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 
 
 
 

 



1/1 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – QUÍMICA  - 12º ANO DO 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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020 -21 – SOCIOLOGIA - 12.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- Compreender a perspetiva 

da sociologia no contexto da 

análise da realidade social; 

(30%) 

 

 

 

 

2 - Problematizar e debater as 

inter-relações num mundo 

global 

(35%) 

 

 

 

 

 

3 - Comunicar e Participar 

(35%) 

 

 O QUE É A SOCIOLOGIA? 
 - Sociologia e conhecimento da realidade social 
 
- Reconhecer a importância da interdisciplinaridade para compreender e 
explicar fenómenos sociais complexos.  
- Contextualizar historicamente o aparecimento e desenvolvimento da 
Sociologia como Ciência, a nível internacional e nacional.  
- Explicitar as dificuldades que se colocam à produção do conhecimento 
científico em Sociologia (senso comum; familiaridade com o social; ilusão 
da transparência do social; explicações de tipo naturalista, individualista 
ou etnocentrista).  
- Distinguir problemas sociais de problemas sociológicos. Explicar o papel 
da teoria, dos métodos e das técnicas na produção de conhecimento 
sociológico. 
 
- Metodologia da investigação sociológica 
- Justificar a adequação de cada uma das estratégias ao tipo de 
investigação a efetuar (intensiva, extensiva e investigação-ação).  
- Caracterizar as etapas mais importantes da pesquisa sociológica e as 
formas de apresentação dos resultados da investigação.  
- Conhecer a especificidade das várias técnicas de recolha de dados na 
pesquisa sociológica pesquisa documental, análise de conteúdo, 
observação, inquérito por entrevista e por questionário (fases)*.  
- Reconhecer fontes fidedignas de recolha de dados.  
* Este ponto do programa também pode ser lecionado quando for realizado o 
trabalho/projeto final. 

 -Situação-problema 

 - Testes 

 - Trabalhos escritos 

 - Comunicações orais 

 - Relatórios (de percurso, 

de experiência, de 

projeto) 

 - Grelhas de observação 

 - Debates 

 - Questionários 

 - Reflexões 

 - Grelhas de auto-

avaliação 

 - Grelhas de hétero 

avaliação 

 - Produção de textos, 

objectos, esquemas 

 - Trabalhos de Projeto 

 -Portefólios 

 - Tarefas/Trabalhos 

inseridos em DAC 

 O estudo da disciplina de 

Sociologia deverá permitir: 

 

 - Mobilizar o conhecimento 

sociológico para a compreensão 

dos fenómenos complexos das 

sociedades contemporâneas, 

em especial, da portuguesa;  

A; B; C; D; F; G; H; I  

 

- Revelar raciocínio crítico e 

capacidade de reflexão sobre as 

sociedades contemporâneas, 

contribuindo para a educação 

para a cidadania, para a 

mudança e para o 

desenvolvimento;  

A; B; C; D; F; G; H; I  

 

- Desenvolver o espírito crítico e 

de abertura a diferentes 

perspetivas de análise da 



 
 

SOCIEDADE E INDIVÍDUO 
- Interação social, socialização, grupo, papel, estatuto social e cultura 
- Distinguir situações informais de interação social de situações formais e 
não formais. 
- Explicar o papel dos grupos sociais de pertença e de referência no 
processo de socialização (socialização por antecipação).  
- Explicitar as características do processo de socialização (mecanismos, 
agentes e objetivos). 
- Relacionar papel e estatuto social, estabelecendo a diferença entre 
estatuto atribuído e adquirido.  
- Explicitar o processo de interação social como um jogo entre papéis, 
estatutos e expectativas sociais.  
- Definir o conceito sociológico de cultura, dando exemplos dos seus 
elementos constitutivos.  
- Relacionar a diversidade cultural com os conceitos de etnocentrismo e 
de relativismo culturais.  
- Reconhecer o ser humano como produto e como agente produtor de 
cultura. 
- Definir e problematizar representações sociais, estereótipos e processos 
de estigmatização. 
 
-Instituições e processos sociais 
- Relacionar valores, normas e comportamentos.  
- Explicitar o papel da socialização nos processos de inclusão e de exclusão 
social.  
- Articular os conceitos de ordem social, controlo social e desvio social.  
- Relacionar o papel das instituições e da ação social com as dinâmicas de 
consenso e de conflito e com os processos de reprodução e/ou de 
mudança social. 
 
PROCESSOS DE REPRODUÇÃO E MUDANÇA NAS SOCIEDADES ATUAIS 
- Globalização 
- Justificar a tendência para a uniformização dos padrões de consumo a 
nível mundial. Problematizar sociedade do risco, incerteza e processos de 
individualização. 
- Relacionar as transformações do trabalho e do emprego com as 
alterações do capitalismo moderno. 
- Identificar os principais indicadores sociodemográficos da população 
portuguesa (nupcialidade; divórcio; coabitação; fecundidade) e 
interpretar a sua evolução, destacando o envelhecimento demográfico. 
 

realidade social; A; B; C; D; F; 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  

 

- Selecionar informação, 

elaborando sínteses de 

conteúdo da documentação 

analisada; A; B; C; D; F; I  

 

- Elaborar, realizar, apresentar e 

avaliar projetos de trabalho.  

A; B; C; D; E ; F; I; J 



- Família e Escola 
- Compreender as transformações das famílias nas sociedades 
contemporâneas (novos tipos de famílias e novos papéis parentais). - 
Caracterizar as funções da escola no contexto da educação ao longo da 
vida.  
- Problematizar o papel da instituição escolar face à diversidade cultural e 
as suas novas funções na sociedade do conhecimento.  
- Relacionar infância, juventude e processos de escolarização modernos. 
- Distinguir desigualdades, diferença e discriminação.  
- Problematizar a mobilidade social em diferentes sociedades e identificar 
diferentes formas de mobilidade social.  
- Contextualizar o papel da ação coletiva e dos movimentos sociais 
relacionando-o com a problemática da justiça social.  
- Relacionar globalização e fenómenos migratórios, destacando o 
problema da inclusão e da exclusão de populações vulneráveis. 
-  Distinguir sexo de género, relacionando a socialização de género com 
formas de discriminação e de desigualdade de género. 
 
- Desigualdades e identidades sociais 
- Distinguir pobreza de exclusão social, identificando categoriais sociais 
em situação de risco e vulnerabilidade.  
- Problematizar as transformações do Estado Social e das solidariedades 
entre gerações. 
  
TRABALHO PRÁTICO 
 
-Mobilizar o conhecimento sociológico para a construção de um projeto 
que vise a aplicação de um ou dois modos de recolha de informação 
utilizados pela Sociologia.  
- O tema do trabalho poderá incidir sobre quaisquer dos conteúdos 
lecionados na disciplina, tendo como referência a sociedade portuguesa 
contemporânea, podendo ser realizado em articulação com outras 
disciplinas de opção do 12.º ano. 

 


