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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Ciências Naturais dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico de acordo com o 
Referencial de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) 

 

- Testes escritos (70%) 
- Desempenhos em aula (30%) que resulta da 
combinação de dados referentes aos trabalhos escritos e 
aos desempenhos orais (ver quadro I). 

- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimentos a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de carácter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
(calculadora, manual e caderno de atividades). 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

 

- Cumprimento de prazos. 



 
 

Quadro I. Avaliações dos desempenhos em aula. 
 

Escrito 

Oral 

 
Excelente 

 
Satisfaz bem 

 
Satisfaz 

 
Não satisfaz 

 
Fraco 

Excelente 100 90 80 70 50 

Satisfaz bem 90 80 70 60 40 

Satisfaz 80 70 60 50 30 

Não satisfaz 70 60 50 40 20 

Fraco 50 40 30 20 10 

 
 

Quadro II. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 



 

 *Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Biologia e Geologia do Ensino Secundário de acordo com o 
Referencial de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) - Testes escritos – componente teórica (70%) 

- Componente laboratorial (30%) que resulta da 
combinação de dados referentes aos desempenhos 
teóricos-práticos (desempenho no laboratório e 
respetivos trabalhos escritos) e dos desempenhos orais 
(apresentações de trabalhos) [ver quadro I]. 

- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de caracter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; - Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
(calculadora, manual e caderno de atividades). 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

 

- Cumprimento de prazos. 



 
 

Quadro I. Avaliações da componente laboratorial. 
 

Escrito 

Oral 

 
Excelente 

 
Satisfaz bem 

 
Satisfaz 

 
Não satisfaz 

Excelente 19-20 17-18 15-16 13-14 

Satisfaz bem 17-18 15-16 13-14 11-12 

Satisfaz 15-16 13-14 11-12 9-10 

Não satisfaz 13-14 11-12 9-10 d 8 

 
 

Quadro II. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 



 

 *Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Biologia do Ensino Secundário de acordo com o Referencial de 

Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) 

 
- Testes escritos (75%) 
- Desempenhos em aula (25%) que resulta da 
combinação de dados referentes aos desempenhos nos 
trabalhos escritos e dos desempenhos orais 
(apresentações de trabalhos) [ver quadro I]. 

- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de caracter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; - Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
(calculadora, manual e caderno de atividades). 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

 

- Cumprimento de prazos. 



 
 

Quadro I. Desempenhos em aula. 
 

Escrito 

Oral 

 

Excelente 
 

Satisfaz bem 
 

Satisfaz 
 

Não satisfaz 

Excelente 19-20 17-18 15-16 13-14 

Satisfaz bem 17-18 15-16 13-14 11-12 

Satisfaz 15-16 13-14 11-12 9-10 

Não satisfaz 13-14 11-12 9-10 d 8 

 
 

Quadro II. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 



 

 *Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 

 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Físico-Química do 3º ciclo do Ensino Básico de acordo com o 
Referencial de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) 

 

- Testes escritos (80%) 
-Desempenhos em aula (20%) que resulta da 
combinação de dados referentes aos trabalhos escritos e 
aos desempenhos orais (ver quadro I). 

- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de caracter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
(calculadora, manual e caderno de atividades). 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro II). 

 

- Cumprimento de prazos. 



 
 

Quadro I. Avaliações dos desempenhos em aula. 
 

Escrito 

Oral 

 
Excelente 

 
Satisfaz bem 

 
Satisfaz 

 
Não satisfaz 

 
Fraco 

Excelente 100 90 80 70 50 

Satisfaz bem 90 80 70 60 40 

Satisfaz 80 70 60 50 30 

Não satisfaz 70 60 50 40 20 

Fraco 50 40 30 20 10 

 
 

Quadro II. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 



 

 *Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Física e Química A do Ensino Secundário de acordo com o Referencial 
de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) 

 

- Testes escritos – componente teórica (70%) 
Componente laboratorial (30% = 20% para os testes 
prático-laboratoriais individuais + 10% para os relatórios 
elaborados em grupo). 

- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de caracter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; - Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
(calculadora, manual e caderno de atividades). 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 

- Cumprimento de prazos. 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 

 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Física do Ensino Secundário de acordo com o Referencial de 
Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) 

- Testes escritos (70%) 
- Componente laboratorial (30%) que resulta da 
combinação de dados referentes aos desempenhos 
teóricos-práticos (desempenho no laboratório e 
respetivos trabalhos escritos) e dos desempenhos orais 
(apresentações de trabalhos). 

- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de caracter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
(calculadora, manual e caderno de atividades). 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 

- Cumprimento de prazos. 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Química do Ensino Secundário de acordo com o Referencial de 

Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 

 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) 

- Testes escritos (70%) 
- Componente laboratorial (30%) que resulta da 
combinação de dados referentes aos desempenhos 
teóricos-práticos (desempenho no laboratório e 
respetivos trabalhos escritos) e dos desempenhos orais 
(apresentações de trabalhos). 

- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de caracter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
(calculadora, manual e caderno de atividades). 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 

- Cumprimento de prazos. 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 

 

 

 

 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 

 

 
 

 
SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 

 

 
 

 
SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 
 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Matemática do 2ºciclo do Ensino Básico de acordo com o Referencial 
de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (termos, conceitos, utilização de 
linguagem específica e regras operatórias); 
- Desempenhos de transferência (identificação de problemas, discussão 
de soluções, reflexão, análise e conexões). 

 

- Testes escritos – (70 %) 
- Trabalhos de casa, caderno diário, participação 
individual e em grupo (escrita e oral), relação e 
cooperação com os outros, assiduidade e pontualidade 
(30%) – ver Quadro I 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
Quadro I). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; 
 

- Cumprimento de prazos. 

- Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula. 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
Quadro I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Definição dos níveis de aproveitamento: 
 
Nível 1: O aluno não acompanha e não executa as atividades propostas em sala de aula; não manifesta qualquer vontade de adquirir novos conteúdos e 
estratégias; não possui um caderno organizado e em dia; não realiza os trabalhos de casa; tem uma postura e comportamento desadequados em sala de aula; 
participação muito fraca.  
Nível 2: O aluno acompanha pouco as atividades propostas em sala de aula; revela pouco empenho e pouca vontade de aprender; nem sempre realiza os 
trabalhos de casa; possui um caderno diário pouco organizado; tem uma atitude desinteressada em sala de aula; participação insuficiente e de pouca qualidade.  

Ou 
O aluno vai acompanhando e executando as atividades propostas em sala de aula com algumas dificuldades; manifesta alguma vontade de adquirir novos 
conteúdos e estratégias, mas sem atingir as competências consideradas essenciais; possui um caderno relativamente organizado e em dia; realiza, com alguma 
dificuldade, os trabalhos de casa; tem uma postura e comportamento, em sala de aula, em que revela pouca confiança e não manifesta grande evolução; 
participação insuficiente e de pouca qualidade. 
Nível 3: O aluno vai acompanhando e executando as atividades propostas em sala de aula de forma satisfatória; manifesta vontade de adquirir novos conteúdos 
e estratégias e vai atingindo as competências consideradas essenciais; possui um caderno organizado e em dia; realiza, com pouca dificuldade, os trabalhos de 
casa; tem uma postura e comportamento, em sala de aula, correto e revela alguma confiança; manifesta evolução nas suas aprendizagens; participação regular.  
Nível 4: O aluno acompanha e executa as atividades propostas em sala de aula de forma bastante satisfatória; manifesta vontade de adquirir novos conteúdos e 
estratégias e vai atingindo as competências consideradas essenciais com relativa facilidade; possui um caderno organizado e em dia; realiza, sem dificuldades, os 
trabalhos de casa; tem uma postura e comportamento, em sala de aula, correto e revela confiança; manifesta uma boa evolução nas suas aprendizagens relativas 
aos desempenhos de reprodução, em geral, e em alguns de transferência; bom nível de participação.  
Nível 5: O aluno acompanha e executa as atividades propostas em sala de aula sem esforço; manifesta grande vontade de adquirir novos conteúdos e estratégias 
e vai atingindo as competências com muita facilidade; possui um caderno muito organizado e em dia; realiza, sem dificuldades, os trabalhos de casa; tem uma 
postura e comportamento, em sala de aula, correto e revela confiança; manifesta uma excelente evolução nas suas aprendizagens relativas aos desempenhos de 
reprodução e de transferência; excelente nível de participação; espírito crítico e boas intervenções baseadas no ótimo nível de conhecimentos adquiridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quadro I. Instrumentos que se traduzem nos níveis qualitativos de ‘Não satistaz’, ‘Satistaz’ e ‘Satistaz bastante’. 

Não satisfaz 
 

x Revela pouca responsabilidade  
x Não cumpre com as tarefas propostas  
x Não traz o material de trabalho necessário  
x Não revela curiosidade/interesse/participação  
x Não trabalha de forma sistemática individualmente e/ou em grupo 
x Não respeita a opinião dos outros  
x Não é autónomo  

Satisfaz 
 

x Revela alguma responsabilidade  
x Cumpre regularmente com as tarefas propostas  
x Traz quase sempre o material de trabalho necessário 
x Revela alguma curiosidade/interesse/participação  
x Trabalha de forma pouco sistemática individualmente e/ou em grupo 
x Respeita a opinião dos outros  
x Revela alguma autonomia  

Satisfaz bastante 
 

x Revela responsabilidade  
x Cumpre com as tarefas propostas  
x Traz sempre o material de trabalho necessário 
x Revela curiosidade/interesse/participação  
x Trabalha de forma sistemática individualmente e/ou em grupo  
x Respeita a opinião dos outros  
x Revela autonomia  

 
 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Matemática do 3ºciclo do Ensino Básico de acordo com o Referencial 
de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (termos, conceitos, utilização de 
linguagem específica e regras operatórias); 
- Desempenhos de transferência (identificação de problemas, discussão 
de soluções, reflexão, análise e conexões). 

 

- Testes escritos – (70 %) 
- Trabalhos de casa, caderno diário, participação 
individual e em grupo (escrita e oral), relação e 
cooperação com os outros, assiduidade e pontualidade 
(30%) – ver Quadro I 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; 
 

- Cumprimento de prazos. 

- Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula. 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Definição dos níveis de aproveitamento: 
 
Nível 1: O aluno não acompanha e não executa as atividades propostas em sala de aula; não manifesta qualquer vontade de adquirir novos conteúdos e 
estratégias; não possui um caderno organizado e em dia; não realiza os trabalhos de casa; tem uma postura e comportamento desadequados em sala de aula; 
participação muito fraca.  
Nível 2: O aluno acompanha pouco as atividades propostas em sala de aula; revela pouco empenho e pouca vontade de aprender; nem sempre realiza os 
trabalhos de casa; possui um caderno diário pouco organizado; tem uma atitude desinteressada em sala de aula; participação insuficiente e de pouca qualidade.  

Ou 
O aluno vai acompanhando e executando as atividades propostas em sala de aula com algumas dificuldades; manifesta alguma vontade de adquirir novos 
conteúdos e estratégias, mas sem atingir as competências consideradas essenciais; possui um caderno relativamente organizado e em dia; realiza, com alguma 
dificuldade, os trabalhos de casa; tem uma postura e comportamento, em sala de aula, em que revela pouca confiança e não manifesta grande evolução; 
participação insuficiente e de pouca qualidade. 
Nível 3: O aluno vai acompanhando e executando as atividades propostas em sala de aula de forma satisfatória; manifesta vontade de adquirir novos conteúdos 
e estratégias e vai atingindo as competências consideradas essenciais; possui um caderno organizado e em dia; realiza, com pouca dificuldade, os trabalhos de 
casa; tem uma postura e comportamento, em sala de aula, correto e revela alguma confiança; manifesta evolução nas suas aprendizagens; participação regular.  
Nível 4: O aluno acompanha e executa as atividades propostas em sala de aula de forma bastante satisfatória; manifesta vontade de adquirir novos conteúdos e 
estratégias e vai atingindo as competências consideradas essenciais com relativa facilidade; possui um caderno organizado e em dia; realiza, sem dificuldades, os 
trabalhos de casa; tem uma postura e comportamento, em sala de aula, correto e revela confiança; manifesta uma boa evolução nas suas aprendizagens relativas 
aos desempenhos de reprodução, em geral, e em alguns de transferência; bom nível de participação.  
Nível 5: O aluno acompanha e executa as atividades propostas em sala de aula sem esforço; manifesta grande vontade de adquirir novos conteúdos e estratégias 
e vai atingindo as competências com muita facilidade; possui um caderno muito organizado e em dia; realiza, sem dificuldades, os trabalhos de casa; tem uma 
postura e comportamento, em sala de aula, correto e revela confiança; manifesta uma excelente evolução nas suas aprendizagens relativas aos desempenhos de 
reprodução e de transferência; excelente nível de participação; espírito crítico e boas intervenções baseadas no ótimo nível de conhecimentos adquiridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quadro I. Instrumentos que se traduzem nos níveis qualitativos de ‘Não satistaz’, ‘Satistaz’ e ‘Satistaz bastante’. 

Não satisfaz 
 

x Revela pouca responsabilidade  
x Não cumpre com as tarefas propostas  
x Não traz o material de trabalho necessário  
x Não revela curiosidade/interesse/participação  
x Não trabalha de forma sistemática individualmente e/ou em grupo 
x Não respeita a opinião dos outros  
x Não é autónomo  

Satisfaz 
 

x Revela alguma responsabilidade  
x Cumpre regularmente com as tarefas propostas  
x Traz quase sempre o material de trabalho necessário 
x Revela alguma curiosidade/interesse/participação  
x Trabalha de forma pouco sistemática individualmente e/ou em grupo 
x Respeita a opinião dos outros  
x Revela alguma autonomia  

Satisfaz bastante 
 

x Revela responsabilidade  
x Cumpre com as tarefas propostas  
x Traz sempre o material de trabalho necessário 
x Revela curiosidade/interesse/participação  
x Trabalha de forma sistemática individualmente e/ou em grupo  
x Respeita a opinião dos outros  
x Revela autonomia  

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Matemática do Ensino Secundário de acordo com o Referencial de 
Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (sabe termos, conceitos, utilização de 
linguagem específica e regras operatórias); 
- Desempenhos de transferência (identificação de problemas, discussão 
de soluções, reflexão, análise e conexões). 

 

- Testes escritos – (70 %) 
- Trabalhos de casa, caderno diário, participação 
individual e em grupo (escrita e oral), relação e 
cooperação com os outros, assiduidade e pontualidade 
(30%) – ver Quadro I 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
Quadro I). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; 
 

- Cumprimento de prazos. 

- Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula. 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
Quadro I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro I. Instrumentos que se traduzem nos níveis qualitativos de ‘Não satisfaz’, ‘Satisfaz’ e ‘Satisfaz bastante’. 

Não satisfaz 
 

x Revela pouca responsabilidade  
x Não cumpre com as tarefas propostas  
x Não traz o material de trabalho necessário  
x Não revela curiosidade/interesse/participação  
x Não trabalha de forma sistemática individualmente e/ou em grupo 
x Não respeita a opinião dos outros  
x Não é autónomo  

Satisfaz 
 

x Revela alguma responsabilidade  
x Cumpre regularmente com as tarefas propostas  
x Traz quase sempre o material de trabalho necessário 
x Revela alguma curiosidade/interesse/participação  
x Trabalha de forma pouco sistemática individualmente e/ou em grupo 
x Respeita a opinião dos outros  
x Revela alguma autonomia  

Satisfaz bastante 
 

x Revela responsabilidade  
x Cumpre com as tarefas propostas  
x Traz sempre o material de trabalho necessário 
x Revela curiosidade/interesse/participação  
x Trabalha de forma sistemática individualmente e/ou em grupo  
x Respeita a opinião dos outros  
x Revela autonomia  

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Aplicações de Informática B do Ensino Secundário de acordo com o 
Referencial de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 
… do saber (±70%) 

- Desempenhos de reprodução (sabe termos e conceitos, utiliza 
linguagem específica); 
- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem). 

Trabalho em aula: 
x Em grupo; 
x Individual. 

 
 
 
 
 

Trabalho em casa: 
x Em grupo; 
x Individual. 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 
(±15%) 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender, atitude crítica). 

 
 
 
 

… da organização 
(±15%) 

- Cumprimento das tarefas propostas; 
 

- Cumprimento de prazos. 

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Oficinas Multimédia B do Ensino Secundário de acordo com o 
Referencial de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 
… do saber 

- Desempenhos de reprodução (sabe termos e conceitos, utiliza 
linguagem específica); 
- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem). 

Testes 
 

Trabalhos/projetos 
 
Competências a avaliar: 
- Concreto (± 25%) 
- Técnico (±40%) 
- Criativo (±35%) 

 
 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender, atitude crítica). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; 
 

- Cumprimento de prazos. 

 



 
Departamento Curricular de Ciências e Tecnologias 

 

 
Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do 3ºciclo do Ensino 

Básico de acordo com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 
 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 
… do saber (±70%) 

- Desempenhos de reprodução (sabe termos e conceitos, utiliza 
linguagem específica); 
- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem). 

- Fichas de trabalho; 
- Trabalho em aula (grupo e individual); 
- Trabalho em casa (grupo e individual). 

 
 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 
(±15%) 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender, atitude crítica). 

 
 
 
 

… da organização 
(±15%) 

- Cumprimento das tarefas propostas; 
 

- Cumprimento de prazos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento Curricular de Línguas 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Português do 2º e 3º ciclos, de acordo com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 

… do saber 

 
- aos Domínios da disciplina de Português no Ensino Básico, de acordo 
com as Metas Curriculares e o Programa em vigor: 

x Oralidade 
x Leitura 
x Escrita 
x Educação Literária 
x Gramática 

 

- Avaliação formal (75%): 

x testes escritos;  

x avaliação formal da oralidade (no período em que 
ocorre, tem a mesma ponderação que um teste 
escrito). 

 

- Outros elementos de avaliação (25%): 

x registo de faltas relativas a presença, atraso, t.p.c. 
e/ou disciplinar; 

x observação direta que tenha em conta os parâmetros 
referidos na coluna anterior, ao nível do 
comportamento e organização (estes dados são 
avaliados qualitativamente de acordo com a grelha de 
níveis de desempenho para avaliação do 
comportamento e organização presente no Quadro I); 

x avaliação qualitativa da oralidade (apenas nos 
períodos letivos em que não ocorre a avaliação formal 
da oralidade), com a atribuição de uma menção de 
Não Satisfaz, Satisfaz ou Bom. 

 

 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

 
- Assiduidade e pontualidade; 
- Adesão ao trabalho; 
- Espírito de iniciativa; 
- Cooperação; 
- Respeito pelas regras de sala de aula. 
 

 
 
 
 

… da organização 

 
- Cumprimento das tarefas propostas; 
- Respeito por compromissos assumidos; 
- Organização pessoal e interpessoal; 
- Cumprimento de prazos. 

 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse 
*Não é participativo/a 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros/as 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo/a 

 
 
 
 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse 
*É pontualmente participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros/as 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 

BOM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização de trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse 
*É muito participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo/a 

 



 

 

Departamento Curricular de Línguas 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Português no Ensino Secundário, de acordo com o 

Referencial de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 

… do saber 

 
- aos Domínios da disciplina de Português no Ensino Secundário, de 
acordo com as Metas Curriculares e o Programa em vigor: 

x Oralidade 
x Leitura 
x Escrita 
x Educação Literária 
x Gramática 

   - Avaliação formal: 

- 1º Período 

x testes escritos (60%); 

x  chamada oral a partir de obra literária em estudo 
(30%). 

- 2º e 3º Períodos 

x testes escritos (75%); 

x apreciação global com base na observação direta do 
desempenho do aluno ao nível da oralidade, no 
conjunto das aulas do Período (20%). 

- Outros elementos de avaliação: 

- 1º Período (10%); 

- 2º e 3º Períodos (5%). 

x registo de faltas relativas a presença, atraso, t.p.c. 
e/ou disciplinar; 

x observação direta que tenha em conta os parâmetros 
referidos na coluna anterior, ao nível do 
comportamento e organização (estes dados são 
avaliados qualitativamente de acordo com a grelha de 
níveis de desempenho para avaliação do 
comportamento e organização presente no Quadro I).  

 

 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

 
- Assiduidade e pontualidade; 
- Adesão ao trabalho; 
- Espírito de iniciativa; 
- Cooperação; 
- Respeito pelas regras de sala de aula. 
 

 
 
 
 

… da organização 

 
- Cumprimento das tarefas propostas; 
- Respeito por compromissos assumidos; 
- Organização pessoal e interpessoal; 
- Cumprimento de prazos. 

 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse 
*Não é participativo/a 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros/as 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo/a 

 
 
 
 

 
SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse 
*É pontualmente participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros/as 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 

 
BOM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização de trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse 
*É muito participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo/a 

 



 
Departamento Curricular de Línguas 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Inglês do 2º e 3º ciclos, de acordo com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 

… do saber 

 
- Relativos à disciplina de Inglês do Ensino Básico: Metas Curriculares de 
Aprendizagem (baseadas no QECR)* 

x Compreensão Oral 
x Compreensão Escrita 
x Interação Oral 
x Interação Escrita 
x Produção Oral 
x Produção Escrita 

 
- Avaliação Formal (70 %) 
- Trabalho de aula/participação (20 %) 
- Assiduidade, pontualidade e trabalho de casa (10 %) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

 
- Assiduidade e pontualidade; - Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 

bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de 
cooperação, partilha, entreajuda, empenho em participar e 
disponibilidade por melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

 
- Cumprimento das tarefas propostas; 

- Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula. 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 
- Cumprimento de prazos. 

 
* Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização . 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse 
*Não é participativo/a 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros/as 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo/a 

 
 
 
 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse 
*É pontualmente participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros/as 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização de trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse 
*É muito participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo/a 

 



 
Departamento Curricular de Línguas 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Inglês do Ensino Secundário, de acordo com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 

… do saber 

 
- Relativos à disciplina de Inglês do Ensino Secundário: baseadas no 
QECR* 

x Compreensão Oral 
x Compreensão Escrita 
x Interação Oral 
x Interação Escrita 
x Produção Oral 
x Produção Escrita 

 
- Avaliação Formal Escrita (60 %) 

 
- Avaliação Formal Oral (30 %) 

 
- Trabalho de aula, participação, assiduidade, 
pontualidade e trabalho de casa (10 %) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

 
- Assiduidade e pontualidade; - Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 

bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de 
cooperação, partilha, entreajuda, empenho em participar e 
disponibilidade por melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

 
- Cumprimento das tarefas propostas; 

- Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula. 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 
- Cumprimento de prazos. 

* Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização . 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse 
*Não é participativo/a 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros/as 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo/a 

 
 
 
 
 

SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse 
*É pontualmente participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros/as 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 
 

SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização de trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse 
*É muito participativo/a 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo/a 

 



 

 
Departamento Curricular de Línguas 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Francês - Língua I I -  do 3ºciclo do Ensino Básico de acordo com a 
Referencial de Avaliação do Colégio 

 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

Relativos à disciplina de Francês - Língua I I – baseados no QECR (Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas 
 
∙ Compreensão Oral 
∙ Compreensão Escrita 
∙ Interação Oral 
∙ Interação Escrita 
∙ Produção Oral 
∙ Produção Escrita 

 

- Avaliação formal (70 %) 
-  Trabalho de aula/participação (20%) 
- Assiduidade, pontualidade e trabalho de casa (10%) 

 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; - Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de cooperação, 
partilha, entreajuda, empenho em participar e disponibilidade por 
melhorar e aprender). 

 
 
 
 

… da organização 

- Cumprimento das tarefas propostas; - Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula. 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 

- Cumprimento de prazos. 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização.  
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita de trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 

 
SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 

 
SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
E HUMANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de HISTÓRIA (2ºciclo/3ºciclo/Ensino Secundário) de acordo com o 
Referencial de Avaliação do Colégio 

 

Domínio Referentes Instrumentos de avaliação Critérios de avaliação 
 

 
 
 
Saberes 
 
declarativos e 
procedimentais 

 
- Desempenhos de reprodução saber conceitos; formular dúvidas; 
adquirir informação; utilização de técnicas: pesquisar/selecionar 
informação; analisar diferentes tipos de documentos/fontes e 
textos históricos e historiográficos; observar; descrever; ler; não 
utilizar regularmente terminologia específica; escrever com 
correção linguística. 
 

 
 2º e 3º Ciclos -  80% 
 Secundário - 90% 

- Componente científica apresentada em: testes escritos/ fichas de 
avaliação - (90%) 

Trabalhos de casa; fichas de trabalho em aula; participação em aula - 
(10 %) 
 
Testes: 

- Domínio dos saberes (desempenhos de reprodução e 
transferência) – 90% 

- Correta expressão em língua portuguesa- 10% 
 

Em qualquer trabalho escrito será considerada a correção da 
língua portuguesa. 

 
 

Correção 
 

Estrutura 
 

Qualidade 
 

Regularidade 
 

Coerência 
 

Diversidade 
 

Objetividade 
 

Adequação 
 

Pertinência 
 

Oportunidade 
 

Organização 
 

Frequência 
 

Disponibilidade 
 

Clareza 
 

 

- Desempenhos de transferência aplicar conceitos a situações 
concretas; utilizar de forma sistemática terminologia específica; 
identificar situações/problemas; resolver problemas; formular 
dúvidas pertinentes; avaliar situações; utilização de técnicas: 
análise, avaliação crítica; escrever com correção linguística. 
 
 

 

Relação 

competências 
sociais; adequação 
da atuação em 
aprendizagem 

  
 2º e 3º Ciclos -  10% 
 Secundário - 5% 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz, satisfaz bem e 
excelente) de acordo com os referentes de avaliação da Relação  

 
- Participação oral; attitude. 

Empenho; participação; cooperação; partilha; adesão às atividades 
propostas; cumprimento das regras em sala de aula; atitude crítica; 
autonomia; respeito por si e pelo outro/ abertura à dimensão 
intercultural; evolução no processo de aprendizagem; aprofundar 
conhecimento. 
 
 
 

 
 

Organização 
 
lógica e coerência da 
organização dos 
materiais e na 
realização das 
atividades 

 
Responsabilidade; organização; autonomia; iniciativa; criatividade; 
oportunidade nas intervenções; gestão do tempo; pontualidade; 
assiduidade; cumprimento de tarefas e prazos. 

 2º e 3º Ciclos -  10% 
 Secundário - 5% 
 
- Verificação de atitudes e nas atividades inerentes ao trabalho 
em aula/da disciplina como, por exemplo, assiduidade e 
pontualidade, apresentação e organização dos cadernos diários 
e fichas de trabalho, dos materiais obrigatórios em sala de aula, 
oportunidade nas intervenções 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz, satisfaz bem e 
excelente) de acordo com a grelha de níveis de desempenho para 
a avaliação da Organização. (ver Quadro I)  

 

 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação nos domínios do Saber, Relação e Organização 
 

Níveis Desempenhos 
 
 

 
2º e 3º Ciclos 
– 0 a 49% -  

 
Ensino 
Secundário – 
0 a 9 valores 
 
Não Satisfaz 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

  *Dificuldade em estabelecer a dialética passado-presente. 
 

 
 
 
 
2º e 3º Ciclos 
– 50 a 69% 
 

Ensino 
Secundário – 

10 a 13 
valores 

 
Satisfaz  

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta algumas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Evidencia algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

  *Adquire informações 
  *Revela clareza e estrutura satisfatória nas expressões oral e escrita 
  *Estabelece satisfatoriamente um fio condutor de ideias e acontecimentos 
  *Analisa satisfatoriamente documentos, textos, mapas, tabelas, gráficos e gravuras 
  *Elabora sínteses coerentes com regularidade (*) 
 *Revela assiduidade e pontualidade 
 *Estabelece a dialética passado-presente. 
 *Recolhe informação pedida embora nem sempre distinguindo os dados acessórios fundamentais; 
 *Elabora satisfatoriamente textos, resumos ou sínteses 
 *Pesquisa informação de forma satisfatória; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2º e 3º Ciclos 
– 70 a 89% 
 
 

Ensino 
Secundário – 

14 a 17 
valores 

 
Satisfaz Bem 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 

  *Adquire informação 
 *Estabelece com facilidade um fio condutor de ideias e acontecimentos 
 *Associa ideias e relaciona eventos 
 *Analisa com facilidade documentos, textos, mapas, tabelas, gráficos e gravuras 
 *Domina a expressão escrita e oral no que respeita à clareza, estrutura lógica e/ou espírito crítico. 
 *Recolhe informações e seleciona-as de forma correta 
 *Revela espírito de iniciativa/criatividade cumprindo tarefas de forma autónoma 
 *Revela assiduidade e pontualidade 
 *Distingue com clareza conjunturas, situações de continuidade e ruturas*; 
 *Estabelece com facilidade a dialética passado-presente. 
 *Recolhe informação distinguindo o essencial do acessório; 
 *Elabora textos, resumos, sínteses e esquemas com facilidade; 
 *Manifesta atitudes de cariz cívico, democrático, tolerante e universalista; 
 

 
 
 
 

2º e 3º Ciclos 
– 90 A 100% 
 

Ensino Secundário – 18 a 
20 valores 

 
Excelente  

*Domina com muita facilidade todas as competências designadas nos desempenhos anteriores; 
*Interpreta de forma crítica e fundamentados os problemas do mundo atual; 
*Compreende o funcionamento das estruturas e entende a evolução das sociedades como um processo dinâmico; 
*Reflete, está sensibilizado e formula juízos críticos face a manifestações históricas e culturais; 
*Demonstra sensibilidade para a noção de cidadania e tem capacidade de intervir de forma responsável na vida social e política 
(problemática nacional e internacional); 
*Manifesta compreensão e tolerância pela pluralidade de pontos de vista; 
*Utiliza de forma sistemática, clara e correta, vocabulário específico da disciplina, bem como a língua portuguesa de forma geral 
(escrita/falada); 

 
 

(*) – Avaliado no Ensino Secundário. 
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Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de GEOGRAFIA do Ensino Básico de acordo 

com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 
 
 
… do saber 

 
- Desempenhos de reprodução (sabe conceitos, utilização de 
linguagem específica, domínio de regras, domínio de leis, …); 

 

- Testes escritos  

- Componente prática - trabalho de 
expressão e análise gráfica (avaliação de 
carácter qualitativo na componente de 
aula). 

- Desempenho nas aulas – trabalhos 
escritos e participações orais. 

- Trabalho de grupo 

 

 

 
70% 

 
- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação 
de conhecimento a novas situações de aprendizagem, 
nomeadamente ao contexto real, capacidade de avaliar 
criticamente os resultados obtidos em problemas de caracter 
teórico e experimental …). 
 

 

… do 
comportamento 
em situações de 
aprendizagem 

 
- Assiduidade e pontualidade; 

 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, 
satisfaz e satisfaz bem) de acordo com a 
grelha de níveis de desempenho para a 
avaliação do comportamento e 
organização (ver quadro I). 

 

 

 

 

30 % * 

 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de 
cooperação, partilha, entreajuda, empenho em participar e 
disponibilidade por melhorar e aprender). 
 

 
 
 
 
… da organização 

 
 
- Cumprimento das tarefas propostas; 

 
- Apresentação e estruturação dos 
cadernos diários e fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios 
em sala de aula; 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, 
satisfaz e satisfaz bem) de acordo com a 
grelha de níveis de desempenho para a 
avaliação do comportamento e 
organização (ver quadro I). 
 

 

- Cumprimento de prazos. 



* Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização (30%). 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO 
SATISFAZ 
(< 50 %) 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 

 
SATISFAZ 

  (50 a 70 %) 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 

 
SATISFAZ BEM 

(> 70 %) 
 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 
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Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de GEOGRAFIA do Ensino Secundário de acordo 

com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 
 
 
… do saber 

 
- Desempenhos de reprodução (sabe conceitos, utilização de 
linguagem específica, domínio de regras, domínio de leis, …); 

 

- Testes escritos – (80%) 

- Componente prática 10º ano - trabalho de 
expressão e análise gráfica (avaliação de carácter 
qualitativo na componente de aula). 

 
- Componente prática 11º ano - Trabalho de grupo  

- Estudo Caso (30% na avaliação quantitativa do 3º 
período).  

 
- Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 
resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação 
de conhecimento a novas situações de aprendizagem, 
nomeadamente ao contexto real, capacidade de avaliar 
criticamente os resultados obtidos em problemas de caracter 
teórico e experimental …). 
 

 

… do 
comportamento 
em situações de 
aprendizagem 

 
- Assiduidade e pontualidade; 

 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e 
satisfaz bem) de acordo com a grelha de níveis de 
desempenho para a avaliação do comportamento e 
organização (ver quadro I). 

 
- Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 
aprendizagem (sala de aula e outros espaços) em termos de 
cooperação, partilha, entreajuda, empenho em participar e 
disponibilidade por melhorar e aprender). 
 

 
 
 
 
… da organização 

 
 
- Cumprimento das tarefas propostas; 

 
- Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula; 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e 
satisfaz bem) de acordo com a grelha de níveis de 
desempenho para a avaliação do comportamento e 
organização (ver quadro I). 
 

 

- Cumprimento de prazos. 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização (20%). 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO 
SATISFAZ 

(< 9 valores) 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 

 
SATISFAZ 

  (10 a 15 valores) 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 

 
SATISFAZ BEM 
(>15 valores) 

 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 
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Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos na disciplina de Filosofia do Ensino Secundário de acordo com o Referencial de Avaliação do 
Colégio 

 

DOMÍNIOS REFERENTES CRITÉRIOS FERRAMENTAS/INSTRUMENTOS  PONDERAÇÃO 

SABERES 
(declarativos e 
procedimentais) 

x Utilização da Língua Portuguesa 
x Utilização da terminologia específica 

da disciplina 
x Identificação, explicitação e 

estabelecimento de relações entre 
problemas, conceitos, teses e 
argumentos 

x Aplicação de conhecimentos a novas 
situações (transferências) 

x Problematização e defesa de posição 
crítica (transferências) 

x Correção (linguagem/ conteúdos) 
x Completude 
x Consistência 
x Clareza 
x Adequação (linguagem/conteúdos) 
x Pertinência 

x Testes escritos 
x Trabalhos escritos realizados em 

aula (fichas, exercícios...) 

Avaliações escritas 
 

+ 90% 
 

(No caso de serem 
realizados outros tipos 
de trabalhos escritos - 
fichas, exercícios ou 
outros - recolhidos e 
classificados - a sua 
ponderação será de 
+ 20% - ver Quadro 2) 

 

RELAÇÃO 
(adequação da 
atuação em 
aprendizagem) 

x Respeito 
x Participação 
x Autonomia  
x Responsabilidade 
x Assiduidade e pontualidade  
x Disponibilidade para aprender 
x Cooperação 

x Correção 
x Oportunidade/adequação 
x Empenhamento 

x Observação do comportamento e 
do trabalho em sala de aula 

 
(ver Quadro 1) 

Comportamento e 
trabalho em sala de aula 

 
+ 10% 

ORGANIZAÇÃO 
(organização dos 
materiais e 
realização das 
atividades) 

x Cumprimento de tarefas 
x Cumprimento de prazos 
x Apresentação do material escolar 

 
1 



 
Quadro 1 - Grelha de níveis para a avaliação dos Domínios da Relação e Organização. 

 

Níveis Desempenhos/Critérios 

Muito Bom 

x não falta às aulas e é pontual 
x respeita os outros não prejudicando as atividades desenvolvidas em aula 
x participa com regularidade e qualidade 
x revela autonomia (participa de forma espontânea, realiza leituras e faz pesquisa por sua própria iniciativa) 
x revela desejo de aprender (está atento/a em aula, cumpre e empenha-se nos trabalhos propostos, tira dúvidas...) 
x ajuda os outros 
x traz sempre e é cuidadoso/a com o material escolar (o seu, o dos outros e da escola) 

Bom INTERMÉDIO 

Suficiente 

x nem sempre é pontual e/ou falta às aulas  
x nem sempre respeita os outros prejudicando pontualmente as atividades desenvolvidas em aula.  
x raramente participa e/ou participa nem sempre de forma adequada 
x não trabalha autonomamente 
x revela pouco interesse em aprender (distrai-se, nem sempre cumpre e/ou empenha-se pouco nos trabalhos propostos, raramente tira dúvidas...) 
x nem sempre ajuda os outros 
x nem sempre traz e/ou é cuidadoso/a com o material escolar 

Insuficiente INTERMÉDIO 

Mau 

x falta frequentemente e/ou é muito pouco pontual 
x revela pouco respeito pelos outros prejudicando frequentemente as atividades desenvolvidas em aula  
x não participa e/ou participa de forma desadequada 
x não trabalha autonomamente 
x não revela interesse em aprender (está frequentemente desatento/a, raramente cumpre ou se empenha nos trabalhos propostos, não tira 

dúvidas...) 
x não ajuda os outros 
x muito raramente apresenta e não é cuidadoso/a com o material escolar 

 
Caso o/a aluno/a não se enquadre em um dos níveis descritos, será atribuído o nível intermédio superior. 
 



 
Quadro 2 - Grelha de níveis para a classificação de trabalhos escritos (fichas, exercícios ou outros) 

 
 

A classificação destes tipos de trabalhos, caso existam, poderá ser qualitativa ou quantitativa. 
 
Se quantitativa, será atribuída uma classificação de 0 (zero) a 20 (vinte). 
Se qualitativa, será atribuída uma classificação de acordo com os seguintes níveis: 
 
 

Níveis qualitativos 
Níveis quantitativos  

correspondentes 
(aproximadamente) 

Excelente 20 

Muito Bom 18/19 

Bom mais 17 

Bom 15/16 

Bom menos 14 

Suficiente mais 13 

Suficiente 12/11 

Suficiente menos 10 

Insuficiente mais 9 

Insuficiente 7/8 

Insuficiente menos 6 

Mau 5 ou menos 
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Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de ECONOMIA A do Ensino Secundário de acordo 

com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 

 

Domínio Referentes   Instrumentos de avaliação  Critérios de avaliação 
 

 
 
 
Saberes 
 

 
Desempenhos de reprodução (envolvendo o domínio de conceitos, 
regras e leis, metodologias e linguagem específica) 
 
 
Desempenhos de transferência (envolvendo a aplicação de 
conceitos, regras e leis, metodologias e linguagem específica a 
situações concretas) 
 

 
x Testes escritos – 75% (avaliação quantitativa, de 0 a 20 

valores) 
 

x Ficha de avaliação, fichas de trabalho realizadas em aula, 
trabalhos de casa, participação oral – 5% (avaliação 
qualitativa, de insuficiente, suficiente, bom ou muito bom) 

 
Em qualquer trabalho escrito será considerada, com uma ponderação 
de 10%, a correção da expressão escrita em língua portuguesa, além 
dos desempenhos de reprodução e transferência (90%). 

 

 
 

Correção 
 

Qualidade 
 

Coerência 
 

Diversidade 
 

Objetividade 
 

Adequação 
 

Pertinência 
 

Oportunidade 
 

Organização 
 

Frequência 
 

Clareza 
 

 

 

Relação 

 

 
Empenho; participação; cooperação; partilha; adesão às atividades 
propostas; cumprimento das regras em sala de aula; atitude crítica; 
autonomia; respeito por si e pelo outro; evolução no processo de 
aprendizagem. 

 

 
 
 
 
Observação de aula – 20% (avaliação qualitativa, de insuficiente, 
suficiente, bom ou muito bom, de acordo com os referentes de 
avaliação da Relação e da Organização). 

 
 
 

Organização 
 
 

Responsabilidade; autonomia; iniciativa; oportunidade nas 
intervenções; organização dos cadernos diários; presença em aula 
dos materiais obrigatórios; gestão do tempo; pontualidade; 
assiduidade; cumprimento de tarefas e prazos. 



Grelha de níveis de desempenho para a avaliação nos domínios da Relação e Organização 
Níveis Desempenhos 

 
 

 
 

0 a 9 valores 
 
Insuficiente 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho em aula 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 
*Não é assíduo e/ou pontual 

 
 
 
 
 

10 a 13 
valores 

 
Suficiente  

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa pontualmente na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Geralmente traz o material de trabalho necessário 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho em aula 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Evidencia algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Revela, em termos gerais, assiduidade e pontualidade  

 
 
 

 
14 a 17 
valores 

 
Bom 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Traz o material de trabalho necessário 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho em aula 
*Sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Revela assiduidade e pontualidade 



 
18 a 20 valores 

 
Muito Bom 

*Domina com muita facilidade todas as competências designadas nos desempenhos anteriores 
*Revela espírito de iniciativa 
*Manifesta atitudes de cariz cívico, democrático e tolerante 
*Demonstra capacidade de intervir de forma responsável na vida social e política 

 
 



 
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

            
Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de ECONOMIA C do Ensino Secundário de acordo 

com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 

 

Domínio Referentes   Instrumentos de avaliação  Critérios de avaliação 
 

 
 
 
Saberes 
 

 
Desempenhos de reprodução (envolvendo o domínio de conceitos, 
regras e leis, metodologias e linguagem específica) 
 
 
Desempenhos de transferência (envolvendo a aplicação de 
conceitos, regras e leis, metodologias e linguagem específica a 
situações concretas) 
 

 
x Testes escritos – 65% (avaliação quantitativa, de 0 a 20 

valores) 
 

x Trabalho de projeto realizado em grupo – 10% (avaliação 
qualitativa, de insuficiente, suficiente, bom ou muito bom) 

 
x Ficha de avaliação, fichas de trabalho realizadas em aula, 

trabalhos de casa, participação oral – 5% (avaliação 
qualitativa, de insuficiente, suficiente, bom ou muito bom) 

 
Em qualquer trabalho escrito será considerada, com uma ponderação 
de 10%, a correção da expressão escrita em língua portuguesa, além 
dos desempenhos de reprodução e transferência (90%). 

 

 
 

Correção 
 

Qualidade 
 

Coerência 
 

Diversidade 
 

Objetividade 
 

Adequação 
 

Pertinência 
 

Oportunidade 
 

Organização 
 

Frequência 
 

Clareza 
 

 

 

Relação 

 

 
Empenho; participação; cooperação; partilha; adesão às atividades 
propostas; cumprimento das regras em sala de aula; atitude crítica; 
autonomia; respeito por si e pelo outro; evolução no processo de 
aprendizagem. 

 

 
 
 
 
Observação de aula – 20% (avaliação qualitativa, de insuficiente, 
suficiente, bom ou muito bom, de acordo com os referentes de 
avaliação da Relação e da Organização). 

 
 
 

Organização 
 
 

Responsabilidade; autonomia; iniciativa; oportunidade nas 
intervenções; organização dos cadernos diários; presença em aula 
dos materiais obrigatórios; gestão do tempo; pontualidade; 
assiduidade; cumprimento de tarefas e prazos. 



Grelha de níveis de desempenho para a avaliação nos domínios da Relação e Organização 
Níveis Desempenhos 

 
 

 
 

0 a 9 valores 
 
Insuficiente 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho em aula 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 
*Não é assíduo e/ou pontual 

 
 
 
 
 

10 a 13 
valores 

 
Suficiente  

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa pontualmente na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Geralmente traz o material de trabalho necessário 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho em aula 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Evidencia algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Revela, em termos gerais, assiduidade e pontualidade  

 
 
 

 
14 a 17 
valores 

 
Bom 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Traz o material de trabalho necessário 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho em aula 
*Sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Revela assiduidade e pontualidade 



 
18 a 20 valores 

 
Muito Bom 

*Domina com muita facilidade todas as competências designadas nos desempenhos anteriores 
*Revela espírito de iniciativa 
*Manifesta atitudes de cariz cívico, democrático e tolerante 
*Demonstra capacidade de intervir de forma responsável na vida social e política 

 
 



 
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de CIÊNCIA POLÍTICA do Ensino Secundário de acordo com o Referencial 

de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

- Desempenhos de reprodução (sabe conceitos, utilização de linguagem 
específica, domínio de regras, domínio de leis, …) 

 

- Testes escritos – (70 %) 
- Componente oral/prática (30 %)  - Desempenhos de transferência (raciocínios, competências de 

resolução de problemas, capacidade de problematizar, aplicação de 
conhecimento a novas situações de aprendizagem, nomeadamente ao 
contexto real, capacidade de avaliar criticamente os resultados obtidos 
em problemas de caráter teórico e experimental …) 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

- Cumprimento de regras 
- Autonomia/independência 
- Cooperação/entreajuda 
- Honestidade 
- Respeito 
- Responsabilidade 
- Iniciativa/Criatividade 
- Aceitação da diferença. 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 
 
 
 

… da organização 

- Assiduidade e pontualidade;  
- Cumprimento das tarefas propostas; 
- Cumprimento de prazos. 
- Hábitos de trabalho e de estudo 
 

 

- Apresentação e estruturação dos cadernos diários e 
fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de 
aula. 
- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e satisfaz 
bem) de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 

 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 

 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 

 
SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 

 
SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 

 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de PSICOLOGIA B do Ensino Secundário de acordo com o Referencial de 

Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

… do saber 

 
- Desempenhos de reprodução e de transferência 
- Utilização da língua portuguesa 
- Concetualização 
- Problematização / Resolução de problemas 
- Transferência de conhecimentos 
- Estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos e domínios 
- Argumentação 
- Pesquisa  

 

- Testes escritos: 80% 
- Trabalho em aula (individual / grupo + participação 
oral): 20% 

 

… do 
comportamento em 
situações de 
aprendizagem 

 
- Assiduidade e pontualidade - Avaliação qualitativa  

- Motivação para as aprendizagens 
- Autonomia / responsabilidade 
- Cooperação 
- Partilha / entreajuda 
- Respeito / honestidade 

 
 
 
 

… da organização 

 
- Cumprimento das tarefas propostas 

 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula 
 
- Avaliação qualitativa  

- Cumprimento de prazos 
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Matriz	referencial	de	classificação	dos	desempenhos	dos	alunos	para	a	disciplina	de	Educação	Moral	Religiosa	Católica	do	2º	e	3º	Ciclo	de	acordo	com	o	
Referêncial	de	Avaliação	do	Colégio	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nível	das	competências	―	certamente	mais	estruturante	―	desdobra-se	nos	domínios	em	que	as	
competências	se	incluem.		
	

Domínios	 Critérios	gerais	de	avaliação	de	competências	(O	aluno	é	capaz	de...)	

Cultura	e	Visão	
Cristã	

• Interpretar	 a	 realidade	 (histórica,	 cultural,	 social,	 científica)	 e	 relacioná-la	
com	a	visão	cristã	

• Construir	um	sentido	para	a	realidade	pessoal	e	social	

Ética	e	Moral	
• Identificar	o	fundamento	religioso	da	moral	cristã	
• Mobilizar	valores	e	princípios	éticos	em	situações	diversificadas	
• Relacionar-se	com	os	outros	de	forma	cooperante	e	solidária	

Religião	e	
Experiência	
Religiosa	

• Identificar	o	núcleo	central	do	Catolicismo	
• Identificar	o	núcleo	central	de	diversas	confissões	religiosas	
• Promover	o	diálogo	ecuménico	e	inter-religioso	

Cultura	Bíblica	 • Usar	a	Bíblia	e	interpretar	textos	bíblicos	
Património	e	Arte	

Cristã	
• Interpretar	e	apreciar	produções	estéticas	cristãs	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nível	dos	conteúdos	―	desdobra-se	nas	áreas	temáticas	seleccionadas	no	programa.		
	

	
Áreas	Temáticas	 Critérios	gerais	de	avaliação	de	conteúdos	(O	aluno	revela	conhecer...)	

Mensagem	
cristã	

• Deus	(amor,	encontro,	mistério)	
• Jesus	Cristo	(nascimento,	vida,	mensagem,	morte,	ressurreição...)	
• Personagens	bíblicas:	Profetas,	Maria,	José,	João	Baptista,	
• Modelos	pessoais	e	instituicionais	de	referência	ético-religiosa,...	
• A	Igreja	
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• Os	sacramentos	(Eucaristia,	Baptismo...)	
• A	 Bíblia	 (estrutura	 e	 cultura	 bíblicas;	 signos,	 códigos	 e	 convenções	

adoptados	pelos	textos)	

Ética	
e	valores	

• Princípios	e	valores	cristãos	fundamentais	
• A	pessoa	humana	
• Elementos	da	Doutrina	Social	da	Igreja	
• A	consciência	e	o	juízo	moral	
• A	cooperação	e	a	solidariedade	
• A	opção	fundamental	e	as	escolhas	ético-morais	

Amor,	amizade	e	
sexualidade	

• Os	mecanismos	das	relações	interpessoais	
• O	egocentrismo	e	o	altruísmo	
• Modos	de	construção	das	amizades	
• O	amor	humano	
• A	sexualidade	e	a	afectividade	
• O	erotismo	e	o	impulso	sexual	
• O	namoro	e	o	casamento	
• O	planeamento	familiar	

Questões	
sociais	

• As	questões	da	diversidade/multiculturalidade	
• O	problema	da	alimentação/fome/consumo	
• A	relação	política/religião	
• Os	mecanismos	de	funcionamento	dos	Meios	de	Comunicação	Social	
• Elementos	sobre	a	relação	economia/pobreza	
• As	questões	do	emprego/ocupação	
• Os	conflitos	sociais	e	pacificação	global	

Direitos	
humanos	

• A	dignidade	do	ser	humano	
• A	fraternidade	
• A	paz	universal	
• A	liberdade	
• O	direito	à	vida	
• A	 igualdade	 de	 oportunidades/discriminação	 (género,	 raça,	 cor,	 etnia,	

origem	nacional,	idade,	deficiência,	religião/crença...)	
• As	questões	do	trabalho	

Ecologia	
e	ambiente	

• A	Natureza	como	Criação		
• Elementos	de	ecologia	
• A	noção	de	salvaguarda	do	ambiente	
• O	respeito	pela	Natureza	
• As	questões	da	água	e	dos	animais	

Diálogo	ecuménico	 • A	procura	do	Transcendente	
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e	inter-religioso	 • Elementos	centrais	das	religiões	Abraâmicas	
• Elementos	centrais	das	religiões	orientais	
• A	noção	de	ecumenismo	e	elementos	centrais	das	confissões	religiosas	
• Alguns	dos	novos	movimentos	religiosos/espiritualidades	
• A	relação	entre	verdade/tolerância	
• Os	modos,	os	momentos	e	as	práticas	de	diálogo	
• Os	signos,	códigos	e	convenções	adoptados	pelas	confissões	religiosas	

Vocação	e	
Projecto	de	vida	

• A	vivência	em	Família/Grupo/Comunidade/Sociedade...	
• O	conceito	de	projecto/sentido	para	a	vida	
• O	conceito	de	projecto	cristão	de	vida	
• A	variedade	de	opções	vocacionais	
• O	conceito	de	opções	fundamentais	

Relação	
fé-cultura	

• Os	elementos	centrais	sobre	a	origem	do	universo/ser	humano	
• A	relação	Ciência/Religião/Tecnologia	
• Algumas	produções	estéticas	e	culturais	
• Os	elementos	centrais	da	arte	cristã	
• Os	signos,	códigos	e	convenções	das	realidades	(históricas,	culturais,	sociais	

e	científicas)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

INSTRUMENTOS	DE	AVALIAÇÃO	

	

A	avaliação	de	competências	não	exclui	o	recurso	a	fichas	de	avaliação1.	No	entanto	requer	a	adequada	conceção	das	tarefas	que	se	pedem	nessas	fichas,	

a	diversificação	de	instrumentos	e	momentos	de	avaliação	e	sobretudo	a	sua	adequação	àquilo	que	se	pretende	avaliar.	Avaliar	competências	exige	uma	forma	

adequada	de	conceber	os	exercícios	incluídos	em	fichas	de	avaliação	ou	outros	instrumentos	que	possam	ser	elaborados,	bem	como	de	conceber	os	exercícios	e	

situações	 a	 que	 os	 alunos	 terão	 de	 fazer	 face	 durante	 todo	 o	 processo	 de	 aprendizagem.	 Sublinhe-se	 que,	 para	 avaliar	 competências,	 o	 aluno	 deve	 ser	

confrontado	 com	 situações	 complexas	 de	 grau	 variável,	 que	 requeiram	 contextualização	 e	 transferência/uso	 de	 conhecimento	 e	 não	 apenas	 a	 sua	 simples	

enunciação.	

A	 adequação	 dos	 exercícios	 às	 competências	 que	 se	 pretendem	 testar	 é	 um	 aspecto	 fundamental	 da	 avaliação.	 Estabelecendo	 como	 objectivo	 a	

																																																													
1 A avaliação contínua não exclui o planeamento de momentos específicos de avaliação em que os alunos são chamados a resolver certo tipo de exercícios em fichas de avaliação 
formais, que devem ser recursos para a reorientação subsequente do trabalho e para a diferenciação de tarefas face a lacunas ou dificuldades identificadas nesse momento. 
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mobilização	 pelos	 alunos	 de	 saberes2	 relevantes	 para	 responderem	 a	 situações	 específicas,	 avaliar	 é	 propor	 situações	 às	 quais	 os	 alunos	 deverão	 responder	

recorrendo	 aos	 saberes	 pertinentes	 para	 a	 sua	 abordagem.	Nesta	 perspetiva,	 é	 desadequado	 todo	o	 exercício	 que	 apele	 simplesmente	 à	memorização,	 sem	

articulação	entre	os	saberes	a	evocar,	porque,	submetendo	o	aluno	a	este	tipo	de	tarefa,	ele	é	chamado	a	revelar	a	sua	capacidade	de	armazenamento	desse	

conhecimento,	 mas	 não	 se	 afere	 a	 sua	 capacidade	 de	 mobilização	 e	 uso	 dos	 saberes	 adquiridos	 na	 resolução	 de	 problemas	 teóricos	 ou	 práticos	 ou	 na	

compreensão	da	realidade.	

O	portfólio	consiste	numa	recolha	criteriosa	de	trabalhos	produzidos	pelo	aluno	ao	longo	do	período	ou	do	ano	letivo.	Contém	enormes	potencialidades	

que	ultrapassam	em	muito	a	avaliação	a	partir	de	simples	fichas	ou	da	observação	do	desempenho	dos	alunos,	no	decorrer	das	tarefas	que	lhes	são	atribuídas	

apesar	de	esta	forma	de	avaliação	ser	também	relevante.	Pode	conter	um	conjunto	de	trabalhos	de	inclusão	obrigatória	e	outro	de	inclusão	facultativa,	cabendo	

ao	aluno	a	seleção	destes	últimos.	

Os	trabalhos	que	devem	constar	do	portfólio	são	negociados	no	início	do	ano	ou	do	período,	de	tal	forma	que	todos	os	alunos	conheçam	os	trabalhos	

que	 têm	de	 realizar	e	 incluir	no	portfólio,	 responsabilizando-se	pela	 sua	produção,	dentro	dos	prazos	estabelecidos.	 Isto	 requer	que	o	professor	planifique	o	

ensino-aprendizagem	prevendo	experiências	de	aprendizagem,	individuais	ou	de	grupo,	das	quais	resultem	trabalhos	que	possam	ser	incluídos	no	portfólio.	

Nem	todos	os	trabalhos	realizados	na	sala	de	aula	terão	de	ser	selecionados.	A	seleção	e	o	peso	específico	de	cada	trabalho	no	conjunto	da	avaliação	

atribuída	ao	portfólio	serão	determinados	tendo	em	conta	a	sua	relevância.	Os	trabalhos	poderão	sofrer	sucessivas	alterações	e	melhoramentos	até	à	data	fixada	

pelo	professor,	em	diálogo	com	os	alunos,	para	entrega	final	do	portfólio.	Esses	melhoramentos	serão	mesmo	desejáveis,	uma	vez	que	o	objectivo	é	 levar	os	

alunos	 a	 realizar	 uma	 autoavaliação	 reflexiva	 sobre	 o	 seu	 trabalho	 e	 promover	 desempenhos	 cada	 vez	 mais	 direcionados	 para	 o	 desenvolvimento	 das	

competências	 previstas	 no	 currículo.	 Este	 procedimento	 permite	 ainda	 que	 a	 avaliação	 esteja	 orientada	 para	 o	 sucesso	 dos	 alunos,	 possibilitando	 o	

amadurecimento	dos	resultados	e	um	incremento	do	rigor	na	execução	das	tarefas.	

O	portfólio	terá	de	apresentar	uma	estrutura	previamente	definida3	alicerçando-se	numa	prática	de	feedback	regular	pelo	professor	e	respetiva	reação	

																																																													
2 Saberes do âmbito mais abstrato, do âmbito do saber-fazer ou do saber-ser. 
3 Entre várias possíveis, propõe-se a seguinte (cabe, contudo, ao professor, em diálogo com os alunos, a fixação da proposta definitiva): capa, índice, introdução, trabalhos 
efetuados, autoavaliação, conclusão. Poderão integrar-se outros elementos desde que devidamente justificados pela sua finalidade. Os trabalhos recolhidos poderão ser os seguintes: 
sumários; trabalhos obrigatórios a combinar com os alunos a partir das atividades planificadas, tendo em conta as orientações programáticas e as experiências de aprendizagem 
previstas (por ex. relatórios, fichas de trabalho, composições, reações a visitas de estudo ou a outras experiências efetuadas, fichas de avaliação devidamente corrigidas, trabalhos 
individuais ou de grupo, trabalhos de casa, desenhos, informações recolhidas, etc.); trabalhos facultativos (estes trabalhos poderão ser produzidos pelos alunos ou resultarem de uma 
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por	parte	dos	alunos,	estabelecendo	um	processo	avaliativo	interativo	e	formativo.	Não	faz,	pois,	sentido,	avaliar	um	portfólio	apenas	no	final,	como	se	de	um	

relatório	ou	trabalho	temático	se	tratasse.	O	portfólio	é	um	instrumento	vivo	de	interação	e	regulação	permanente,	em	que	aluno	e	professor	se	envolvem	numa	

base	regular	de	comunicação,	questionamento	e	aconselhamento.	O	professor	usará	ainda	outras	formas	de	avaliação.	A	observação	direta	do	desempenho	dos	

alunos	nas	tarefas	que	lhes	são	propostas	é	um	instrumento	com	potencialidades	formativas	bastante	acentuadas,	uma	vez	que	permite	a	intervenção	atempada	

do	professor	junto	do	aluno,	quando	tal	se	verificar	necessário.	Algumas	dessas	observações	poderão	ser	registadas	em	fichas	preparadas	para	o	efeito	e	poderão	

incidir	sobre	o	comportamento	e	as	atitudes	dos	alunos	como	também	sobre	a	quantidade/qualidade	das	suas	intervenções	orais,	ou	ainda	sobre	a	forma	como	

as	tarefas	são	realizadas	e	as	competências	são	desenvolvidas.	Se	as	tarefas	e	atividades,	de	um	modo	geral,	devem	estar	sujeitas	a	avaliação,	as	atividades	fora	

da	 sala	 de	 aula,	 com	 especial	 relevo	 para	 as	 atividades	 que	 se	 desenrolam	 no	 espaço	 exterior	 à	 escola4,	 terão	 de	 ser	 criteriosa	 e	 formalmente	 avaliadas.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
recolha de informação sobre determinados temas desenvolvidos). Os trabalhos terão de estar devidamente datados, por forma a evidenciarem o percurso do aluno ao longo do 
período ou do ano letivo. O professor deverá acordar com os seus alunos — nomeadamente no 3º ciclo e ensino secundário — o peso a atribuir a cada item do portfólio, não 
devendo esquecer que o aspecto global (limpeza, organização, cuidado na apresentação) deve também ser tido em conta. 
4 Pretendendo avaliar a eficácia de uma visita de estudo, por exemplo, definem-se, antes de mais nada, os objetivos que se pretendem alcançar. Para cada objectivo será necessário 
identificar indicadores de avaliação, como, a título de exemplo, os seguintes: verificação do preenchimento da ficha que acompanha o guião da visita de estudo (foi preenchida por 
todos os alunos e foi-o corretamente); observação da atenção dos alunos às explicações dadas pelo guia que orienta a visita; averiguação da compreensão da relação da visita de 
estudo com os objetivos e conteúdos programáticos que se estão a explorar na sala de aula; observação do comportamento dos alunos, no que se refere à relação com os colegas, 
com os professores e ao acatamento das orientações dadas. 



 
 
 
 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE ARTES E 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 
 



 

Departamento Curricular de Educação Física e Artes 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de DESENHO A do Ensino Secundário de acordo com o Referencial de Avaliação do Colégio. 

 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas 
de avaliação … 

… do saber e 
competências 

práticas 

específicas 

- Domínio dos meios atuantes / Materiais e instrumentos – Uso pleno das suas capacidades técnicas 
e expressivas, fazendo variar as suas possibilidades linguísticas entre o mais subtil e o mais rígido, e 
em diferentes situações. 
- Domínio técnico / tecnológico e semântico – aplica corretamente e em pleno as potencialidades 
técnicas da linguagem plástica, tais como o uso do ponto, linha, mancha, textura, valor e cor. Fá-lo 
com diferentes materiais e face a diferentes situações, com intencionalidade e uma correta 
capacidade expressiva e comunicativa. Revela conhecimentos teóricos associados. 
- Capacidades de análise e representação – Representa com correção e coerência os objetos e 
modelos, quer de análise direta, quer adaptados ou imaginados, evidenciando consistência a nível de 
forma, proporções, contornos, volume, posicionamento diferente, entre outros. 
- Resposta ao enunciado e criatividade – Responde de forma adequada às propostas de trabalho e 
possui a capacidade de extrapolação e criação face aos dados enunciados, apontando soluções e 
formas originais e comunicando-as plenamente através da linguagem plástica. 
- Composição e práticas de ocupação da página – Distribui o desenho em si e os seus elementos de 
forma explícita e equilibrada no espaço de suporte. São evidentes os valores de equilíbrio e evidência 
na comunicação, assim como da relevância (ou não) dada a cada uma das partes do todo 
representado, de acordo com a sua importância para a leitura da composição. 

- Projectos e trabalhos práticos (1) 
- Testes de carácter prático (2) 
- Apresentações / demonstrações com defesa oral 
(3) 
 
 
Média aritmética de (1) e (2) 
(3) complemento para aferição dos projectos e trabalhos 
práticos. 

… do 
comportamento 

em situações de 

aprendizagem e 

métodos de 

trabalho 

- Organiza o trabalho de uma forma metodologicamente correta e eficiente. 
- Mostra-se responsável distribuindo corretamente as atividades de trabalho ao longo do tempo por 
forma a cumprir objetivos e prazos. 
- Organiza a aquisição e utilização dos materiais de forma consentânea com o trabalho a efetuar. 
- Durante o trabalho, distribui e dispõe os mesmos de forma adequada a uma correta utilização. 
- Usa corretamente os materiais e equipamentos de acordo com as tecnologias envolvidas. 
- Economiza meios, e usa-os adequadamente no sentido de prolongar a vida dos materiais e 
equipamentos em bom estado de uso. 
- Assume uma correta ordem e limpeza do espaço de trabalho. 

- Avaliação qualitativa (de Fraco a Muito Bom) de 
acordo com a grelha de níveis de desempenho para 
a avaliação do comportamento e organização (ver 
quadro I). 
- Avaliações de carácter intercalar 



… da organização, 
atitudes e valores 

- Colabora e coopera em termos de troca de informação com os colegas. 
- Partilha espaços e materiais de forma harmoniosa e tendente a um bom trabalho. 
- Aceita críticas e sugestões. 
- Contribui criticamente para o desempenho dos outros intervenientes no processo de trabalho. 
- Contribui para um bom funcionamento da aula, permitindo um bom desenvolvimento de trabalho 
pelo grupo. 

- - Avaliação qualitativa (de Fraco a Muito Bom) 
de acordo com a grelha de níveis de desempenho 
para a avaliação do comportamento e 
organização (ver quadro I). 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação da componente prática específica. 

 

 

 Vertente cognitiva (compreensão)  Vertente motora (execução)  

FRACO Não atinge os objetivos mínimos. Não compreende ou não segue 
o enunciado. Não aplica conhecimentos teóricos. 

Não executa ou executa sem qualidade. 0-49 

NAO SATISFAZ Não atinge os objetivos mínimos, aproximando-se em alguns 
pontos. Segue pontualmente o enunciado. Aplica apenas alguns 
dos conhecimentos teóricos. 

Executa com má qualidade, ou falha a execução. 50-99 

SUFICIENTE Atinge minimamente os objetivos / a maior parte dos objetivos 
propostos. Segue o essencial do enunciado. Faz aplicação razoável 
dos conhecimentos teóricos. 

Executa satisfatoriamente, dominando razoavelmente a 
componente prática da matéria. 

100-139 

BOM Supera os objetivos mínimos. Segue plenamente, ou quase, o 
enunciado, podendo ter erros ocasionais. Baseia a sua atuação 
nos conhecimentos teóricos. 

Tem uma boa execução em qualidade e rigor. 140-179 

MUITO BOM Supera os objetivos e ultrapassa-os com adições como 
criatividade ou expressão. Responde plenamente ao enunciado. 
Aplica exemplarmente os conhecimentos teóricos. 

Tem uma execução tecnicamente excelente e adiciona valores 
expressivos / individuais. 

180-200 

 



 
 

Referencial de Avaliação – Educação Visual – 2º CICLO (5º e 6º ano)  
Professores: Henrique Proença, João Nogueira, Pedro Mamede, Rui Godinho e Teresa Falcão         
 

DOMÍNIOS OBJETIVOS GERAIS A ATINGIR INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Do	saber	e	
competências	práticas	

específicas	
	

40% 

5º 
Ano 

D
om

ín
io

 d
a 

	T
éc
ni
ca

  Conhecer materiais riscadores e respetivos suportes físicos. 
Dominar materiais básicos de desenho técnico. 
Dominar a aquisição de conhecimento prático. 

Trabalho em aula 
(individual e grupo): 

 
Observação direta; 

 
Dois momentos de 

avaliação por período em 
que se verifica o conjunto 
de trabalhos feitos pelo 
aluno até ao momento; 

6º 
Ano 

Compreender características e qualidades da cor. 
Reconhecer a simbologia e o significado da cor. 
Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos. 

5º 
Ano 

D
om

ín
io

 d
a 

R
ep

re
se

nt
aç

ão
 Compreender a geometria enquanto elemento de organização da forma. 

Reconhecer a textura enquanto aspeto visual das superfícies. 
Explicar a estrutura como suporte da forma. 
Dominar a representação como instrumento de registo. 

6º 
Ano 

Conhecer as interações dos objetos no espaço. 
Representar elementos físicos num espaço. 
Dominar a representação bidimensional. 

5º 
Ano 

D
om

ín
io

 d
o 

D
is

cu
rs

o 

Conhecer diferentes tipologias de comunicação.  
Distinguir códigos e suportes utilizados pela comunicação. 
Dominar a comunicação como um processo de narrativa visual. 

6º 
Ano 

Compreende o conceito de património. 
Reconhece o papel e a influência do património na sociedade. 
Reconhece o papel do discurso no âmbito de trajetórias históricas. 

5º 
Ano 

D
om

ín
io

 d
o 

Pr
oj

et
o 

Não contemplado. 

6º 
Ano 

Reconhece princípios básicos da criação de um discurso. 
Desenvolve a capacidade de avaliação crítica na criação de um discurso. 
Domina atividades coordenadas e interligadas, para a realização de um objetivo. 

Do	comportamento	
em	situações	de	
aprendizagem	

30% 

Participação	

Responsabilidade	

Autonomia	

Respeito	pelo	outro	

																																						Sentido	de	solidariedade  

Observação em sala de 
aula. Acompanhamento da 

evolução. 
Grelhas de registo. 

Da	organização	
30% 

Apresentação	e	organização	do	material	e	do	espaço	de	trabalho	
	
Cumprimento	dos	prazos	
	
Realização	de	atividades	propostas 

Observação	em	sala	de	
aula.	Acompanhamento	

da	evolução.	
Grelhas	de	registo. 

	



	
Descritores	de	Avaliação	

	

	
	

Avaliação		
Qualitativa	

	
	
Avaliação	
Percentual	

	

	
	
Avaliação	
	Final			

Vertente	cognitiva	(compreensão)	
	

Vertente	motora	(execução)	
		

Não	atinge	os	objectivos	mínimos.	Não	
compreende	ou	segue	o	enunciado.	Não	aplica	
conhecimentos	teóricos.	

Não	executa	ou	executa	sem	qualidade.	 	
	

Fraco	
	
	

	
	

0	–	19	
%	

	
	

Nível	1	

Não	atinge	os	objectivos	mínimos,	aproximando-se	
em	alguns	pontos.		
Segue	pontualmente	o	enunciado.	Aplica	apenas	
alguns	dos	
conhecimentos	teóricos.	

Executa	com	má	qualidade,	ou	falha	a	execução.	 	
	

Não	Satisfaz	

	
	
20	–	44		

%	

	
	
	

Nível	2	

Atinge	minimamente	os	objectivos	propostos.	
Segue	o	essencial	do	enunciado.		
Faz	aplicação	razoável	dos	conhecimentos	teóricos.	

Executa	com	falhas	 	
Satisfaz		

Minimamente	

	
	
45	–	55	

%	

	
	
	
	

Nível	3	
	
	
	

Atinge	a	maior	parte	dos	objetivos	propostos.	
Segue	o	essencial	do	enunciado.	
Aplica	satisfatoriamente	os	conhecimentos	
teóricos.	

Executa	satisfatoriamentre.	 	
	

Satisfaz	

	
	
56	–	69		

%	
Supera	os	objectivos	mínimos.	Segue	plenamente,	
ou	quase,	o	enunciado.	Baseia	a	sua	atuação	nos	
conhecimentos	teóricos.	

Tem	uma	boa	execução	em	qualidade	e	rigor.	 	
	

Satisfaz		
Bastante	

	
	

70	–	89		
%	
	

	
	

Nível	4	

Supera	os	objectivos	e	ultrapassa-os	com	adições	
como	criatividade	ou	expressão.	Responde	
plenamente	ao	enunciado.	Aplica	exemplarmente	
os	conhecimentos	teóricos.	

Tem	uma	execução	tecnicamente	excelente	e	
adiciona	valores	expressivos	/	individuais.	

	
	

Excelente	

	
	

90	–	100		
%	

	
	

Nível	5	

	

	



 
 

Referencial de Avaliação – Educação Visual – 3º CICLO (7º 8º e 9º ano)  
Professores: Henrique Proença, João Nogueira e Ricardo Moita  
       

DOMÍNIOS  OBJETIVOS	GERAIS	A	ATINGIR	 INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Do saber e 
competências 

práticas 
específicas 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º 
Ano 

Do
m

ín
io

 d
a T

éc
ni

ca
 

Diferenciar	materiais	básicos	de	desenho	técnico	na	representação	e	criação	de	
formas.		
Conhecer	formas	geométricas	no	âmbito	dos	elementos	da	representação.		
Relacionar	sistemas	de	projeção	e	codificação	na	criação	de	formas		
Dominar	a	aquisição	de	conhecimento	geométrico.		

Trabalho em aula 
(individual e 
grupo): 
 
Observação 
direta; 
 
Dois momentos de 
avaliação por 
período em que se 
verifica o conjunto 
de trabalhos feitos 
pelo aluno até ao 
momento 

8º 
Ano 

Compreender	conceitos	teórico-científicos	do	fenómeno	luz-cor.		
Reconhecer	a	importância	da	luz-cor	na	perceção	do	meio	envolvente.		
Distinguir	características	e	diferenças	entre	a	síntese	aditiva	e	a	síntese	
subtrativa.		
Dominar	a	aquisição	de	conhecimento	sincrónico	e	diacrónico.  

9º 
Ano 

Compreender	diferentes	tipos	de	projeção.		
Dominar	técnicas	de	representação	em	perspetiva	cónica.		
Dominar	procedimentos	sistemáticos	de	projeção.		

7º 
Ano 

Do
m

ín
io

 d
a R

ep
re

se
nt

aç
ão

 

Dominar	instrumentos	de	registo,	materiais	e	técnicas	de	representação.		
Reconhecer	o	papel	do	desenho	expressivo	na	representação	de	formas.		
Aplicar	tecnologias	digitais	como	instrumento	de	representação.		
Dominar	tipologias	de	representação	expressiva.		

8º 
Ano 

Conhecer	elementos	de	expressão	e	de	composição	da	forma.		
Relacionar	elementos	de	organização	e	de	suporte	da	forma.		
Distinguir	elementos	de	organização	na	análise	de	composições	bi	e	
tridimensionais.		
Dominar	tipologias	de	representação	bi	e	tridimensional.		

9º 
Ano 

Conhecer	processos	de	construção	da	imagem	no	âmbito	dos	mecanismos	da	
visão.		
Relacionar	processos	de	construção	da	imagem	no	âmbito	da	perceção	visual.		
Dominar	a	aquisição	de	informação	intuitiva	e	de	informação	estruturada.		

 
7º 

Ano 
 

D
om

ín
io

 d
o 

D
is

cu
rs

o 

Compreender	a	noção	de	superfície	e	de	sólido.		
Distinguir	elementos	de	construção	de	poliedros		
Compreender	e	realizar	planificações	geométricas	de	sólidos		
Dominar	tipologias	de	discurso	geométrico	bi	e	tridimensional.		

8º 
Ano 

Reconhecer	signos	visuais,	o	poder	das	imagens	e	a	imagem	publicitária.		
Aplicar	e	explorar	elementos	da	comunicação	visual.		
Dominar	processos	de	referência	e	inferência	no	âmbito	da	comunicação	visual.		

9º 
Ano 

Reconhecer	o	âmbito	da	arte	contemporânea.		
Refletir	sobre	o	papel	das	manifestações	culturais	e	do	património.	
Compreender	o	conceito	de	museu	e	a	sua	relação	com	o	conceito	de	coleção.		
Reconhecer	o	papel	das	trajetórias	históricas	no	âmbito	das	manifestações	
culturais.		

7º 
Ano 

D
om

ín
io

 d
o 

Pr
oj

et
o 

Explorar	princípios	básicos	do	Design	e	da	sua	metodologia.		
Aplicar	princípios	básicos	do	Design	na	resolução	de	problemas.		
Reconhecer	o	papel	da	observação	no	desenvolvimento	do	projeto.		

 
8º 

Ano 

Explorar	princípios	básicos	da	Arquitetura	e	da	sua	metodologia.		
Aplicar	princípios	básicos	da	Arquitetura	na	resolução	de	problemas.		
Reconhecer	o	papel	da	análise	e	da	interpretação	no	desenvolvimento	do	
projeto.		

 
9º 

Ano 

Explorar	princípios	básicos	da	Engenharia	e	da	sua	metodologia.		
Aplicar	princípios	básicos	da	Engenharia	na	resolução	de	problemas.		
Reconhecer	o	papel	da	investigação	e	da	ação	no	desenvolvimento	do	projeto.		

	

	



	

Do 
comportamento 
em situações de 
aprendizagem 

30% 
 
 
 

 
 
Participação 

Responsabilidade 

Autonomia 

Respeito pelo outro 

Sentido de solidariedade 

 
 

Observação em sala de aula. 
Acompanhamento da 

evolução. 
Grelhas de registo. 

 
Da organização 

30% 

Apresentação	e	organização	do	material	e	do	espaço	de	
trabalho	
	
Cumprimento	de	prazos	
	
Realização	de	atividades	propostas	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

TABELA	DE	EQUIVALÊNCIAS		

	
Descritores	de	Avaliação	

	

	
	

Avaliação	
Qualitativa	

	
	
Avaliação	
Percentual	

	

	
	

Avaliação	
	Final			

Vertente	cognitiva	
(compreensão)	

	
Vertente	motora	(execução)	

		
Não	atinge	os	objectivos	
mínimos.	Não	compreende	
ou	segue	o	enunciado.	Não	
aplica	
conhecimentos	teóricos.	

Não	executa	ou	executa	sem	
qualidade.	

	
	

Fraco	
	
	

	
	

0	–	19	
%	

	
	

Nível	1	

Não	atinge	os	objectivos	
mínimos,	aproximando-se	
em	alguns	pontos.		
Segue	pontualmente	o	
enunciado.	Aplica	apenas	
alguns	dos	
conhecimentos	teóricos.	

Executa	com	má	qualidade,	
ou	falha	a	execução.	

	
	
Não	Satisfaz	

	
	
	

20	–	44		
%	

	
	
	

Nível	2	

Atinge	minimamente	os	
objectivos	propostos.	
Segue	o	essencial	do	
enunciado.		
Faz	aplicação	razoável	dos	
conhecimentos	teóricos.	

Executa	com	falhas	 	
Satisfaz		

Minimamente	

	
	

45	–	55	
%	

	
	
	
	

Nível	3	
	
	
	

Atinge	a	maior	parte	dos	
objetivos	propostos.	
Segue	o	essencial	do	
enunciado.	
Aplica	satisfatoriamente	os	
conhecimentos	teóricos.	

Executa	satisfatoriamentre.	 	
	

Satisfaz	

	
	

56	–	69		
%	

Supera	os	objectivos	
mínimos.	Segue	
plenamente,	ou	quase,	o	
enunciado.	Baseia	a	sua	
atuação	nos	conhecimentos	
teóricos.	

Tem	uma	boa	execução	em	
qualidade	e	rigor.	

	
	

Satisfaz		
Bastante	

	
	

70	–	89		
%	
	

	
	

Nível	4	

Supera	os	objectivos	e	
ultrapassa-os	com	adições	
como	criatividade	ou	
expressão.	Responde	
plenamente	ao	enunciado.	
Aplica	exemplarmente	
os	conhecimentos	teóricos.	

Tem	uma	execução	
tecnicamente	excelente	e	
adiciona	valores	expressivos	
/	individuais.	

	
	

Excelente	

	
	

90	–	100		
%	

	
	

Nível	5	

	

	

	

	



	
Referencial	de	Avaliação	–	Educação	Tecnológica	–	2º	CICLO	(5º	e	6º	ano)		
Professores:	Teresa	Falcão,	Pedro	Mamede	e	João	Nogueira	 	 	 	 	 	 	 	 										

DOMÍNIOS		 OBJETIVOS	GERAIS	A	ATINGIR	 INSTRUMENTOS	DE	
AVALIAÇÃO	

Do	saber	e	
competências	práticas	

específicas	
	

40%	

5º	
Ano	

Do
m
ín
io
	d
a	

Té
cn
ic
a	

Reconhecer	o	papel	da	tecnologia.		
Discriminar	a	relevância	do	objeto	técnico.		
Dominar	a	aquisição	de	conhecimento	técnico.		

Trabalho	em	aula	
(individual	e	grupo):	

	
Observação	direta;	

	
Dois	momentos	de	

avaliação	por	período	em	
que	se	verifica	o	conjunto	
de	trabalhos	feitos	pelo	
aluno	até	ao	momento;	

6º	
Ano	

Conhecer	a	origem	e	propriedades	dos	materiais.		
Reconhecer	processos	de	transformação	das	principais	matérias-primas.		
Distinguir	alterações	no	meio	ambiente	determinadas	pela	ação	humana.		
Dominar	procedimentos	sistemáticos	e	metodológicos.		

5º	
Ano	

Do
m
ín
io
	d
a	

Re
pr
es
en

ta
çã
o	 Reconhecer	tipos	de	grandeza	e	respetivos	instrumentos	de	medição.		

Discriminar	a	conveniência	de	medições	rigorosas	na	execução	de	trabalhos.		
Dominar	a	representação	como	instrumento	de	exposição	rigorosa.		

6º	
Ano	

Conhecer	diversos	tipos	de	movimentos.		
Reconhecer	operadores	mecânicos	de	transmissão	e	de	transformação	do	movimento.		
Dominar	a	representação	esquemática	como	registo	de	informação.		
	

5º	
Ano	

Do
m
ín
io
	d
o	

Di
sc
ur
so
	 Aplicar	princípios	da	comunicação	tecnológica.		

Desenvolver	princípios	da	comunicação	tecnológica.		
Dominar	a	comunicação	como	um	processo	de	organização	de	factos.		

6º	
Ano	

Distinguir	a	linguagem	dos	processos	de	utilização,	de	fabrico	e	de	construção.		
Compreender	processos	técnicos	de	fabrico	e	de	construção.		
Dominar	a	comunicação	orientada	para	a	demonstração.		

5º	
Ano	

Do
m
ín
io
	d
o	

Pr
oj
et
o	

Distinguir	as	principais	fontes	de	energia.		
Compreender	processos	de	produção	e	de	transformação	de	energia.		
Explorar	soluções	energéticas	no	âmbito	dos	operadores	elétricos.		
Dominar	procedimentos	de	análise	e	de	sistematização.		

6º	
Ano	

Conhecer	tipos	de	estrutura.		
Explorar	estruturas	no	âmbito	da	forma	e	função.		
Dominar	atividades	coordenadas	e	interligadas,	para	a	realização	de	um	objetivo.		

Do	comportamento	
em	situações	de	
aprendizagem	

30%	

Participação	

Responsabilidade	

Autonomia	

Respeito	pelo	outro	

Sentido	de	solidariedade	

Observação	em	sala	de	
aula.	Acompanhamento	da	

evolução.	
Grelhas	de	registo.	

Da	organização	
30%	

Apresentação	e	organização	do	material	e	do	espaço	de	trabalho	
	
Cumprimento	dos	prazos	
	
Realização	de	atividades	propostas	

Observação	em	sala	de	
aula.	Acompanhamento	da	

evolução.	
Grelhas	de	registo.	

	



TABELA	DE	EQUIVALÊNCIAS	
	

	
Descritores	de	Avaliação	

	

	
	

Avaliação		
Qualitativa	

	
	
Avaliação	
Percentual	

	

	
	
Avaliação	
	Final			

Vertente	cognitiva	(compreensão)	
	

Vertente	motora	(execução)	
		

Não	atinge	os	objectivos	mínimos.	Não	
compreende	ou	segue	o	enunciado.	Não	aplica	
conhecimentos	teóricos.	

Não	executa	ou	executa	sem	qualidade.	 	
	

Fraco	
	
	

	
	

0	–	19	
%	

	
	

Nível	1	

Não	atinge	os	objectivos	mínimos,	aproximando-se	
em	alguns	pontos.		
Segue	pontualmente	o	enunciado.	Aplica	apenas	
alguns	dos	
conhecimentos	teóricos.	

Executa	com	má	qualidade,	ou	falha	a	execução.	 	
	

Não	Satisfaz	

	
	
20	–	44		

%	

	
	
	

Nível	2	

Atinge	minimamente	os	objectivos	propostos.	
Segue	o	essencial	do	enunciado.		
Faz	aplicação	razoável	dos	conhecimentos	teóricos.	

Executa	com	falhas	 	
Satisfaz		

Minimamente	

	
	
45	–	55	

%	

	
	
	
	

Nível	3	
	
	
	

Atinge	a	maior	parte	dos	objetivos	propostos.	
Segue	o	essencial	do	enunciado.	
Aplica	satisfatoriamente	os	conhecimentos	
teóricos.	

Executa	satisfatoriamentre.	 	
	

Satisfaz	

	
	
56	–	69		

%	
Supera	os	objectivos	mínimos.	Segue	plenamente,	
ou	quase,	o	enunciado.	Baseia	a	sua	atuação	nos	
conhecimentos	teóricos.	

Tem	uma	boa	execução	em	qualidade	e	rigor.	 	
	

Satisfaz		
Bastante	

	
	

70	–	89		
%	
	

	
	

Nível	4	

Supera	os	objectivos	e	ultrapassa-os	com	adições	
como	criatividade	ou	expressão.	Responde	
plenamente	ao	enunciado.	Aplica	exemplarmente	
os	conhecimentos	teóricos.	

Tem	uma	execução	tecnicamente	excelente	e	
adiciona	valores	expressivos	/	individuais.	

	
	

Excelente	

	
	

90	–	100		
%	

	
	

Nível	5	

	

	

	



 

 

Departamento Curricular de Educação Física e Artes 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Materiais e Tecnologias do Ensino Secundário de acordo com o 

Referencial de Avaliação do Colégio 
 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
… do saber 

- Domínio e aplicação dos conteúdos programáticos; 
- Capacidade de observação, análise e síntese nos exercícios de 

Identificação e caracterização; 
- Capacidade de interrogação e elaboração de hipóteses em 

estudos de casos; 
- Adequada recolha e interpretação de informação; 
- Competência na aplicação de técnicas e processos de fabrico 

na realização dos trabalhos práticos; 
- Qualidade e rigor dos trabalhos práticos; 
- Descrição, análise e interpretação de aspetos científicos, 

tecnológicos e ambientais relacionados com situações 
observadas; 

- Capacidade criativa e de inovação. 

 
- Trabalhos práticos (80%) 

- Projeto e criatividade; 
- Transformação de materiais; 
- Exercícios de identificação e caracterização  
- Trabalhos de pesquisa associados aos temas 

destes trabalhos. (Dissertação sobre um 
tema proposto, descrição de um vídeo, ou 
partes, e de visitas de estudo) 

- Trabalhos de pesquisa e dissertação ou testes 
escritos (20%) 

… do 
comportamento 
em situações de 
aprendizagem 

- Valorização do percurso do aluno ao longo do ano 
- Cooperação e respeito pelos outros, organização e divisão de 

tarefas e responsabilização individual; 
- Assiduidade e pontualidade. 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e 
satisfaz bem) de acordo com a grelha de níveis de 
desempenho para a avaliação do comportamento e 
organização (ver quadro I). 

 
… da organização 

- Cumprimento e planificação das tarefas propostas; 
- Cumprimento de prazos. 
- Apresentação e estruturação do portfolio; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios em sala de aula. 

- Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e 
satisfaz bem) de acordo com a grelha de níveis de 
desempenho para a avaliação do comportamento e 
organização (ver quadro I). 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 

 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de apresentação/ realização dos trabalhos 
*Não participa na apresentação oral e escrita trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 

 
SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 

 
SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de apresentação/realização dos trabalhos 
*Participa na apresentação oral e escrita dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 

 



 

Departamento Curricular de Educação Física e Artes 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de Geometria Descritiva A do Ensino Secundário de acordo com o Referencial 
de Avaliação do Colégio 

Domínio … Referentes … % Observados através  
das ferramentas de avaliação … 

 
… do saber 

 

… a Técnicas (desempenho de reprodução) 
- Interpreta desenhos normalizados 
- Aplica as normas nos traçados 
- Escolhe os instrumentos para as operações desejadas 
- Mantem e manipula corretamente os instrumentos 
- Cumpre as normas, é legível nas notações, rigoroso 

graficamente e traça com qualidade 
 

… à Realização (desempenho de reprodução) 
- Recorre corretamente à representação de formas, para as 

descrever 
- É legível e expressivo nas representações 
- Apresenta pertinência nos desenhos realizados 
- É capaz de representar graficamente ideias e formas 

memorizadas 
 

… à Aquisição de Conceitos (desempenho de transferência) 
- Interpreta representações de formas e sistemas utilizados 
- Utiliza fundamentos e princípios  
- Distingue entre as aptidões específicas de cada método, 

com vista à sua escolha na resolução de problemas 
concretos de representação 

- Relaciona métodos e/ou processos 
- Interpreta dados ou descrições verbais de procedimentos 

gráficos 
- Aplica os processos construtivos na representação de 

formas 
- Usa de economia nos processos utilizados 
- Descreve verbalmente os procedimentos gráficos para a 

realização dos traçados 
 

 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
Testes e desempenhos em aula que resultam de 
dados referentes aos trabalhos escritos  

 



 

 

 

Domínio … Referentes … % Observados através 
das ferramentas de avaliação … 

… do comportamento em situações de 
aprendizagem 

- Assiduidade e pontualidade; 
- Desempenho relativo ao comportamento em situação de 

aprendizagem em termos de cooperação, partilha e 
entreajuda; 

- Empenho em participar e disponibilidade por melhorar e 
aprender. 

 
 

5 

Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e 
satisfaz bem) de acordo com a grelha de níveis 
de desempenho para a avaliação do 
comportamento e organização 

 (ver quadro I). 

… da organização - Cumprimento das tarefas propostas, dentro e fora da sala 
de aula; 

- Respeita as normas estabelecidas para o funcionamento 
da aula; 

- Recolhe, organiza e produz informação. 
 

 
 
 
 

15 

- Apresentação e estruturação do portfolio; 
- Fichas de trabalho; 
- Apresentação dos materiais obrigatórios. 
 
Avaliação qualitativa (não satisfaz, satisfaz e 
satisfaz bem) de acordo com a grelha de níveis 
de desempenho para a avaliação do 
comportamento e organização  
(ver quadro I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Níveis Desempenhos 
 
 
 
 
 

NÃO SATISFAZ 

*Revela pouca responsabilidade 
*Não cumpre os prazos de realização dos trabalhos 
*Não participa na execução dos trabalhos 
*Não traz o material de trabalho necessário 
*Não revela curiosidade/interesse/participação 
*Não trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Não respeita a opinião dos outros 
*Não cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta muitas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Não sistematiza ideias nem apresenta conclusões 
*Não é autónomo 

 
 
 
 

 
SATISFAZ 

*Revela alguma responsabilidade 
*Cumpre normalmente os prazos de realização dos trabalhos 
*Participa na execução dos trabalhos 
*Trabalha de forma pouco sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela alguma curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre minimamente as regras de trabalho de grupo 
*Apresenta poucas dificuldades na expressão oral e escrita 
*Em geral, sistematiza ideias e apresenta conclusões 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando pontualmente sugestões de reformulação 
*Evidencia um algum poder argumentativo 
*Revela alguma autonomia 

 
 
 
 

 
SATISFAZ BEM 

*Revela responsabilidade 
*Cumpre os prazos de realização dos trabalhos 
*Participa na execução dos trabalhos 
*Trabalha de forma sistemática e/ou articulada com os vários elementos da turma 
*Revela curiosidade/interesse/participação 
*Respeita a opinião dos outros 
*Cumpre as regras de trabalho de grupo 
*Não apresenta dificuldades na expressão oral e escrita 
*Sistematiza de forma clara as ideias e apresenta conclusões pertinentes 
*Assume uma posição crítica face ao seu próprio trabalho, apresentando sugestões de reformulação 
*Evidencia um bom poder argumentativo 
*É autónomo 
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Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de EDUCAÇÃO MUSICAL do 2ºciclo de acordo com o Referencial de Avaliação do Colégio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avaliação % 
Domínios Indicadores Itens  
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Avaliação escrita 

 
 
Instrumentos de avaliação 

Fichas de Trabalho 
(um no 1ºPeríodo e outro no 2º) 

15 

Trabalhos de pesquisa individuais 5 
Trabalho de grupo 10 
Trabalhos de casa 10 

 
Avaliação oral 

 

 
Instrumento de avaliação: observação directa 

 
5 

 
Avaliação da prática instrumental ou 

vocal 

 
Instrumento de avaliação: testes vocais/instrumentais  
 

 
15 
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) 

 
Empenho/Participação 

Atitude em aula 10 
Realização das tarefas propostas 10 
Participação   10 
Ensaia e apresenta em aula ou em público interpretações 
individuais e/ou em grupo 

5 

 
 

Responsabilidade 
 

Assiduidade 2 
Pontualidade 2 
Cumprimento de regras em sala de aul 2 
Faltas de material (Caderno diário/pautas musicais e material didáctico). 2 

Atitude crítica Formulação de questões pertinentes. 1 
Emissão de juízos de valor fundamentados 1 

Autonomia Espírito de iniciativa 1 
Confiança em si próprio. 1 

Sociabilidade Respeito pelos outros. 1 
Entreajuda/cooperação (solidariedade) 2 



Disciplina/Área Curricular: Educação Musical___________________________ Anos__5º e 6º____ Turma______   
ANO 2017 / 2018 

  

Nome Nº. 
Desenvolvimento  

das  
Competências Específicas  

Realização 
das  

Actividades Propostas 
 

Empenho e Participação 
 no  

Trabalho em Sala de Aula 
 

Cumprimento  
de  

Regras/Atitudes  
em Sala de Aula 

 

Avaliação Global 

NS S SB E NS S SB E NS S SB E NS S SB E  

  

Excelente 
Sat.Bastante 

Satisfaz 
Não Satisfaz 

Excelente 
Sat.Bastante 

Satisfaz 
Não Satisfaz 

Excelente 
Sat.Bastante 

Satisfaz 
Não Satisfaz 

Excelente 
Sat.Bastante 

Satisfaz 
Não Satisfaz 

Excelente 
Sat.Bastante 

Satisfaz 
Não Satisfaz 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento Curricular de Educação Física e Artes 

 
 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de EDUCAÇÃO MUSICAL do 3ºciclo de acordo com o Referencial de Avaliação do 
Colégio 

 
 

UNIDADES 
TEMÁTICAS CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO 

METODOLOGIA / 
ESTRATÉGIAS DE 

TRABALHO 
AVALIAÇÃO 

 
OBJETIVOS 

 

 
 
História da Música 
 
  

 
 
- Renascimento 
- O Trovadorismo 
- Música de transição para o Barroco 
- O Barroco 
- Música instrumental no Barroco 
- O Barroco em Portugal 
 

1º PERÍODO 

 
 
 
 
 
 
 
 

(aspectos transversais às três 
unidades didácticas) 

 
 
Audição de excertos musicais 
 
 
Exposição oral de conteúdos 
 
 
Esquematização escrita no 
quadro 
 
 
Interacção aluno/professor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(parâmetros transversais às 
três unidades didácticas) 

 
 
Avaliação contínua: 
 
     - observação directa; 
 
     - avaliação oral; 
 
     - empenho; 
 
     - participação; 
 
     - registos no caderno diário; 
 
     - trabalho de pesquisa; 
 
     - espírito de entreajuda. 

 
A música na Europa dos 
Séculos XV a XVIII. 
 
Conhecer parte da História 
da Música Ocidental. 

A Música e as novas 
tecnologias a ela 
associadas – Unidades 
Temáticas “ O Fado” e 
o “Cante” 

 
- A ideia de gravarmos o que executamos: os 
discos cerâmicos 
- os primeiros gravadores; os fonógrafos, os 
gramofones, as grafonolas, as vitrolas 
- As aparelhagens; componentes; o som 
profissional dividido. 
- A RAC; os microfones e as suas especificidades; 
o gravador de pistas analógico e digital 
- O software musical; a composição em 
computador 
- Os toques de telemóveis; como se constroem; 
cartões suporte de informação. 
- O estúdio d egarvação; o estúdio multimédia 
- Acústica elementar de edifícios – tubos abertos 
- Breve História do Fado – O Cante 
 
 

2º PERIODO 

 
A Música associada às 
novas tecnologias. 
Conhecer o 1º aparelhod e 
gravação sonora e o seu 
mais recente descendente 
o mp3 e mp4. A gravação 
digital. E a realização de 
um toque de telemóvel 
construído na aula pelos 
alunos. O Património 
Imaterial da Humanidade. 
O Fado e o Cante. 

 
História da Música 
 
 

- O Período Clássico ca. 1750 a 1810 – 
Compositores 
- O Período Romântico ca 1810 a 1910 – 
Compositores 
- A música Contemporânea – Música do séx. XX – 
A Música e a Matemática 
- As novas correntes musicais 
 

3º PERÍODO 

 
Conteúdos sobre os 
grandes Períodos da 
História da Música -  
Classicismo, Romântico, 
Música Moderna – 
Correntes Musicais  e 
Géneros 

 

 

 



 

 
Departamento Curricular de Educação Física e Artes 

 
Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA do 2ºciclo de acordo com o Referencial de 

Avaliação do Colégio 
Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 

 
 
 

Atividades Físicas e 
Aptidão Física (60%) 

 
Jogos Desportivos Coletivos: 
Desempenha com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, cumprindo corretamente as exigências técnicas-
táticas e as regras de jogo. 
 
Ginástica: 
Realiza as destrezas elementares de solo, aparelhos, acrobática, em 
esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção, 
técnica e expressão. 
 
Atletismo: 
Realiza saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados e 
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e 
regulamentares. 
 
Dança: 
Interpreta sequências de habilidades especificas da dança em 
coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade considerados, de acordo com os motivos das 
composições. 
 
Condição/Aptidão Física: 
O aluno demonstra capacidades em testes, de Resistência Aeróbia e em 
testes de Aptidão Muscular, adequadas às normas de aptidão física 
representativa da Saúde segundo o Protocolo FitnessGram. 

 
Componente prática (100%): 

x Atividades Físicas 

o Exercícios Critério 

o Situação de Jogo 

x Aptidão Física (Testes FitnessGram ) 

o Vai-vem 

o Flexibilidade de Ombros 

o Força Superior (Flexões) 

o Força Abdominal 

o IMC 
 

 



 

Conhecimentos 
(15%) 

O aluno identifica as componentes técnicas, táticas e regras de cada 
modalidade. Tem conhecimento da sua avaliação da composição 
corporal (IMC e % massa gorda), por forma a adotar um estilo de vida 
saudável. 

Componente teórica (100%): 
x Observação e questionamento. 

 

 

 

Atitudes e Valores   
(25%) 

O aluno aceita e cumpre as regras da Disciplina. É assíduo e pontual, 
apresentando-se com o equipamento do colégio. Coopera e Participa 
com os colegas e professor. 
 

 Avaliação qualitativa com registo em grelha de níveis 
de desempenho: 

x Pontualidade, assiduidade e Material (40%) 
x Disciplina (30%) 
x Participação/Cooperação (30%)  



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Domínios Desempenhos/Níveis 
 
 
 
 
 

Atividades 
Físicas e 

Aptidão Física 

 
Atividades Físicas 

x Exercício Critério (0-3) 
o Nível 0 - Não Executa 
o Nível 1 – Realiza uma das componentes críticas 
o Nível 2 – Realiza duas das componentes críticas 
o Nível 3 - Realiza três das componentes críticas 

 
x Situação de Jogo (0-3) 

o Nível 0 - Não Executa 
o Nível 1 – Realiza uma das componentes críticas 
o Nível 2 – Realiza duas das componentes críticas 
o Nível 3 - Realiza três das componentes críticas 

 
 
Aptidão Física: 

x 4 Testes 
¾ 0% - Nenhum teste na zona saudável 
¾ 25% - Um teste na zona saudável  
¾ 50% – Dois testes na zona saudável 
¾ 75% – Três testes na zona saudável 
¾ 100% - Quatro testes na zona saudável 

 
 

 
 

Conhecimentos 

Conhecimento Teórico 
o Nível 0 – O aluno não revela dominar os conhecimentos 
o Nível 1 – Por vezes, o aluno revela dominar os conhecimentos 
o Nível 2 – Quase sempre, o aluno revela dominar os conhecimentos 
o Nível 3 – O aluno revela dominar os conhecimentos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes e Valores 

Pontualidade, assiduidade e Material  
¾ 80% de Faltas – 0 
¾ 60% de Faltas - 1 
¾ 40% de Faltas - 2 
¾ 20% de Faltas - 3 
¾ Menos 20% de Faltas - 4 

 
 

Disciplina 
o Nível 0 – Nunca cumpre as regras da aula 
o Nível 1 – Por vezes, cumpre as regras da aula 
o Nível 2 – Quase sempre, cumpre as regras da aula 
o Nível 3 – Cumpre sempre as regras da aula 

 
 

Participação/Cooperação 
o Nível 0 – Nunca participa nem coopera com os colegas e professor 
o Nível 1 – Por vezes, participa e coopera com os colegas e professor 
o Nível 2 – Quase sempre, participa e coopera com os colegas e professor 
o Nível 3 – Participa e coopera com os colegas e professor 

 
 



 

 
Departamento Curricular de Educação Física e Artes 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA do 3ºciclo de acordo com o 
Referencial de Avaliação do Colégio 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Atividades Físicas e 
Aptidão Física (60%) 

Jogos Desportivos Coletivos: 
Desempenha com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, cumprindo corretamente as exigências técnicas-
táticas e as regras de jogo. 
 
Ginástica: 
Realiza e analisa as destrezas elementares de solo, aparelhos, acrobática, 
em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de 
correção, técnica e expressão. 
 
Atletismo: 
Realiza e analisa os saltos, os lançamentos, as corridas e a marcha 
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento, segundo padrões simplificados, não só como praticante, 
mas também como juiz. 
 
Dança: 
Interpreta sequências de habilidades especificas da dança em 
coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de 
expressividade considerados, de acordo com os motivos das 
composições. 
 
Desportos de Raquetas: 
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-tácticas 
elementares dos jogos de raquetas (Badminton, Ténis), garantindo a 
iniciativa em participações individuais e a pares, aplicando as regras, não 
só como jogador, mas também como árbitro. 
 
Condição/Aptidão Física: 
O aluno demonstra capacidades em testes, de Resistência Aeróbia e em 
testes de Aptidão Muscular, adequadas às normas de aptidão física 
representativa da Saúde segundo o Protocolo FitnessGram. 

 
Componente prática (100%): 

x Atividades Físicas 

o Exercícios Critério 

o Situação de Jogo 

x Aptidão Física (Testes FitnessGram) 

o Vai-vem 

o Flexibilidade de Ombros 

o Força Superior (Flexões) 

o Força Abdominal 

o IMC 
 



 

Conhecimentos 
(15%) 

O aluno identifica as componentes técnicas, táticas e regras de cada 
modalidade. Tem conhecimento da sua avaliação da composição 
corporal (IMC e % massa gorda), por forma a adotar um estilo de vida 
saudável. 

Componente teórica (100%): 

x Observação e questionamento. 
 

 

 

Atitudes e Valores   
(25%) 

O aluno aceita e cumpre as regras da Disciplina. É assíduo e pontual, 
apresentando-se com o equipamento do colégio. Coopera e Participa 
com os colegas e professor. 
 

 Avaliação qualitativa com registo em grelha de níveis 
de desempenho: 

x Pontualidade, assiduidade e Material (40%) 

x Disciplina (30%) 

x Participação/Cooperação (30%) 
 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Domínios Desempenhos/Níveis 
 
 
 
 
 

Atividades 
Físicas e 

Aptidão Física 

 
Atividades Físicas 

x Exercício Critério (0-3) 
o Nível 0 - Não Executa 
o Nível 1 – Realiza uma das componentes críticas 
o Nível 2 – Realiza duas das componentes críticas 
o Nível 3 - Realiza três das componentes críticas 

 
x Situação de Jogo (0-3) 

o Nível 0 - Não Executa 
o Nível 1 – Realiza uma das componentes críticas 
o Nível 2 – Realiza duas das componentes críticas 
o Nível 3 - Realiza três das componentes críticas 

 
 
Aptidão Física: 

x 4 Testes 
¾ 0% - Nenhum teste na zona saudável 
¾ 25% - Um teste na zona saudável  
¾ 50% – Dois testes na zona saudável 
¾ 75% – Três testes na zona saudável 
¾ 100% - Quatro testes na zona saudável 

 
 

 
 

Conhecimentos 

Conhecimento Teórico 
o Nível 0 – O aluno não revela dominar os conhecimentos 
o Nível 1 – Por vezes, o aluno revela dominar os conhecimentos 
o Nível 2 – Quase sempre, o aluno revela dominar os conhecimentos 
o Nível 3 – O aluno revela dominar os conhecimentos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes e Valores 

Pontualidade, assiduidade e Material  
¾ 80% de Faltas – 0 
¾ 60% de Faltas - 1 
¾ 40% de Faltas - 2 
¾ 20% de Faltas - 3 
¾ Menos 20% de Faltas - 4 

 
 

Disciplina 
o Nível 0 – Nunca cumpre as regras da aula 
o Nível 1 – Por vezes, cumpre as regras da aula 
o Nível 2 – Quase sempre, cumpre as regras da aula 
o Nível 3 – Cumpre sempre as regras da aula 

 
 

Participação/Cooperação 
o Nível 0 – Nunca participa nem coopera com os colegas e professor 
o Nível 1 – Por vezes, participa e coopera com os colegas e professor 
o Nível 2 – Quase sempre, participa e coopera com os colegas e professor 
o Nível 3 – Participa e coopera com os colegas e professor 

 

 



 

 

 
Departamento Curricular de Educação Física e Artes 

Matriz referencial de classificação dos desempenhos dos alunos para a disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA do Secundário de acordo com o Referencial de 
Avaliação do Colégio 

Domínio … Referentes … Observados através das ferramentas de avaliação … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades Físicas e 
Aptidão Física (60%) 

  Jogos Desportivos Coletivos: 
Coopera com os companheiros para o alcance do objectivo dos jogos 
desportivos colectivos. Desempenha e realiza com oportunidade e 
correção as ações técnico-tácticas específicas das várias funções 
solicitadas pelas situações de jogo, aplicando as regras não só como 
jogador, mas também como árbitro. 
 
Desportos de Raquetas: 
Coopera com os companheiros para atingir os objectivos, realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-tácticas específicas das várias 
funções dos jogos, aplicando as regras como jogador e como árbitro.  

  
 Ginástica: 

Realiza e analisa esquemas individuais e /ou grupo da ginástica (solo, 
aparelhos e acrobática) aplicando os critérios de correção técnica, 
expressão e combinação de destrezas. 

  
 Atletismo: 

Realiza as provas de corridas, saltos, e lançamentos, cumprindo os 
regulamentos e aplicando os critérios de correção técnica. De forma a 
participar ativamente nas várias disciplinas e provas. 

  
 Dança: 

Realiza sequências coreográficas individualmente, em pares ou em 
grupo, aplicando de forma criativa e expressiva os elementos abordados. 

 
 Condição/Aptidão Física: 

O aluno demonstra capacidades em testes, de Resistência Aeróbia e em 
testes de Aptidão Muscular, adequadas às normas de aptidão física 
representativa da Saúde segundo o Protocolo FitnessGram. 

 
Componente prática (100%): 

x Atividades Físicas 

o Exercícios Critério 

o Situação de Jogo 

x Aptidão Física (Testes FitnessGram ) 

o Vai-vem 

o Flexibilidade de Ombros 

o Força Superior (Flexões) 

o Força Abdominal 

o IMC 
 



 

Conhecimentos 
(15%) 

O aluno identifica as componentes técnicas, táticas e regras de cada 
modalidade. Tem conhecimento da sua avaliação da composição 
corporal (IMC e % massa gorda), por forma a adotar um estilo de vida 
saudável. 

Componente teóricas (100%): 
x Observação e questionamento. 

 

 

 

 
Atitudes e Valores   

(25%) 

O aluno aceita e cumpre as regras da Disciplina. É assíduo e pontual, 
apresentando-se com o equipamento do colégio. Coopera e Participa 
com os colegas e professor. 
 

 Avaliação qualitativa com registo em grelha de níveis 
de desempenho: 

x Pontualidade, assiduidade e Material (40%) 
x Disciplina (30%) 
x Participação/Cooperação (30%) 

 



Quadro I. Grelha de níveis de desempenho para a avaliação do comportamento e organização. 
 

Domínios Desempenhos/Níveis 
 
 
 
 
 

Atividades 
Físicas e 

Aptidão Física 

 
Atividades Físicas 

x Exercício Critério (0-3) 
o Nível 0 - Não Executa 
o Nível 1 – Realiza uma das componentes críticas 
o Nível 2 – Realiza duas das componentes críticas 
o Nível 3 - Realiza três das componentes críticas 

 
x Situação de Jogo (0-3) 

o Nível 0 - Não Executa 
o Nível 1 – Realiza uma das componentes críticas 
o Nível 2 – Realiza duas das componentes críticas 
o Nível 3 - Realiza três das componentes críticas 

 
 
Aptidão Física: 

x 4 Testes 
¾ 0% - Nenhum teste na zona saudável 
¾ 25% - Um teste na zona saudável  
¾ 50% – Dois testes na zona saudável 
¾ 75% – Três testes na zona saudável 
¾ 100% - Quatro testes na zona saudável 

 
 

 
 

Conhecimentos 

Conhecimento Teórico 
o Nível 0 – O aluno não revela dominar os conhecimentos 
o Nível 1 – Por vezes, o aluno revela dominar os conhecimentos 
o Nível 2 – Quase sempre, o aluno revela dominar os conhecimentos 
o Nível 3 – O aluno revela dominar os conhecimentos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes e Valores 

Pontualidade, assiduidade e Material  
¾ 80% de Faltas – 0 
¾ 60% de Faltas - 1 
¾ 40% de Faltas - 2 
¾ 20% de Faltas - 3 
¾ Menos 20% de Faltas - 4 

 
 

Disciplina 
o Nível 0 – Nunca cumpre as regras da aula 
o Nível 1 – Por vezes, cumpre as regras da aula 
o Nível 2 – Quase sempre, cumpre as regras da aula 
o Nível 3 – Cumpre sempre as regras da aula 

 
 

Participação/Cooperação 
o Nível 0 – Nunca participa nem coopera com os colegas e professor 
o Nível 1 – Por vezes, participa e coopera com os colegas e professor 
o Nível 2 – Quase sempre, participa e coopera com os colegas e professor 
o Nível 3 – Participa e coopera com os colegas e professor 

 
 


