
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – SELF- 3º CICLO - 2019/2020 

Quadro síntese 
Domínios de avaliação 

de acordo com as aprendizagens de cada ano de escolaridade 
Ponderações% 

CAPACIDADES E CONHECIMENTOS 

 

- Linguagens e textos  

- Informação e comunicação  

- Raciocínio e resolução de problemas  

- Pensamento crítico e pensamento criativo  

- Saber científico, técnico e tecnológico 

 

 

80% 

ATITUDES/VALORES 

 

- Relacionamento interpessoal  

- Desenvolvimento pessoal e autonomia  

- Sensibilidade estética e artística  

- Consciência e domínio do corpo  

- Responsabilidade e integridade  

- Excelência e exigência  

- Curiosidade, reflexão e inovação  

- Cidadania e participação  

- Liberdade  

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

TOTAL 100% 

 



Área de 
intervenção 

Domínios de avaliação 

de acordo com as aprendizagens de cada ano de escolaridade 

(os alunos são capazes de:) 

Descritores operativos Instrumentos de recolha de 
informação  

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS 

ALUNOS 

Ponderações% 
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LINGUAGENS E TEXTOS: 
 

 utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e 
símbolos associados às línguas (língua materna e 
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática e à ciência; 

 aplicar estas linguagens de modo adequado aos 
diferentes contextos de comunicação, em ambientes 
analógico e digital; 

 dominar capacidades nucleares de compreensão e de 
expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

 
 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
• utilizar e dominar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; 
• transformar a informação em conhecimento; 
• colaborar em diferentes contextos comunicativos, de 
forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

• interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 
•gerir projetos e tomar decisões para resolver 
problemas; 
• desenvolver processos conducentes à construção de 
produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados. 

• Os alunos dominam os códigos 
que os capacitam para a leitura e 
para a escrita. 
• Compreendem, interpretam e 
expressam factos, opiniões, 
conceitos, pensamentos e 
sentimentos, quer oralmente, quer 
por escrito, quer através de outras 
codificações. 
 
 
 

 
 

 Os alunos pesquisam sobre 
matérias escolares e temas do 
seu interesse. Recorrem à 
informação disponível em 
fontes diversas. 

 Avaliam e validam a informação 
recolhida, cruzando diferentes 
fontes, para testar a sua 
credibilidade.  

 Organizam a informação 
recolhida de acordo com um 
plano, com vista à elaboração e 
à apresentação de um novo 
produto ou experiência. 

 Desenvolvem estes 
procedimentos de forma crítica 
e autónoma. 

 Os alunos apresentam e 
explicam o trabalho junto de 
diferentes públicos, 
concretizado em produtos 
discursivos, textuais, 
audiovisuais e/ou multimédia, 
respeitando as regras próprias 
de cada ambiente. 

 
 

 Os alunos colocam e analisam 
questões a investigar.  

 Definem e executam 
estratégias adequadas para 
investigar e responder às 

 
 Apresentações orais;  
 
 Participação em aula; 

 
 Participação em 

projetos; 
 

 Comentário crítico; 

 Realização de produtos 

imaginativos e 

inovadores. 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
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RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
•adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 
•trabalhar em equipa e usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e em rede; 
•interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo 
novas formas de estar, olhar e participar na 
sociedade. 
 
 
 

 
 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA 
 
•estabelecer relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos; 
• identificar áreas de interesse e de necessidade 
de aquisição de novas competências; 
• consolidar e aprofundar as competências que já 
possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 
• estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Os alunos juntam esforços para 
atingir objetivos, valorizando a 
diversidade de perspetivas 
sobre as questões em causa, 
tanto lado a lado como através 
de meios digitais.  

 Desenvolvem e mantêm 
relações diversas e positivas 
entre si e com os outros 
(comunidade, escola e família) 
em contextos de colaboração, 
cooperação e interajuda. 

 
 
 Os alunos reconhecem os 

seus pontos fracos e fortes e 
consideram-nos como ativos 
em diferentes aspetos da 
vida. Têm consciência da 
importância de crescerem e 
evoluírem. 

 São capazes de expressar as 
suas necessidades e de 
procurar as ajudas e apoios 
mais eficazes para 
alcançarem os seus 
objetivos. 

 Os alunos desenham, 
implementam e avaliam, 
com autonomia, estratégias 
para conseguir as metas e 
desafios que estabelecem 
para si próprios. 

 São resilientes e 
persistentes, construindo 
caminhos personalizados de 
aprendizagem de médio e 
longo prazo. 

 
 

 
Os alunos desenvolvem o 
sentido estético, mobilizando 
os processos de reflexão, 
comparação e argumentação 
em relação às produções 
artísticas e tecnológicas, 
integradas nos contextos 

Grelhas de autoavaliação 

e heteroavaliação 

Grelhas de Observação 

Observação direta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20% 
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RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE 
- respeitar-se a si mesmo e aos outros;  
- saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder 
pelas próprias ações; 
- ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum; 
- demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de 
acordo com os princípios dos direitos humanos;  
- negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica; 
- ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 
 

EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA 

 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação;  
 ser perseverante perante as dificuldades;  
 ter consciência de si e dos outros;  
 ter sensibilidade e ser solidário para com os outros. 
 

CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO 
 Querer aprender mais;  

 desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo;  

 procurar novas soluções e aplicações. 
 

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

 Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir 
de acordo com os princípios dos direitos humanos;  

 negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica;  

 ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 
 

LIBERDADE 
 Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, 

na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, 
na livre escolha e no bem comum. 

 
 

 

 Grelhas de autoavaliação 

e heteroavaliação 

Grelhas de Observação 

Observação direta 

 

 100% 



Área de Competências do Perfil do 
Aluno 

  
Procedimentos de Avaliação 

  

A. Linguagens e textos. 

B. Informação e comunicação. 

C. Raciocínio e resolução de problemas.  

D. Pensamento crítico e pensamento criativo.  

E. Relacionamento interpessoal.  

F. Autonomia e desenvolvimento pessoal.  

G. Bem-estar e saúde. 

H. Sensibilidade estética e artística. 

I. Saber técnico e tecnologias. 

 J. Consciência e domínio do corpo.  

  - A avaliação interna das aprendizagens é formativa e sumativa. 
- A avaliação formativa assume um caráter contínuo e sistemático e permite 
a todos os atores do processo educativo recolher informação sobre o 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, proceder aos necessários 
ajustamentos e fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica. Para 
tal, será realizada com recurso a diversos instrumentos de recolha de 
informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários 
e às circunstâncias em que ocorre. 
- A avaliação sumativa traduz o juízo global sobre as aprendizagens feitas 
pelos alunos, tendo como objetivo a classificação e certificação. 
- As ponderações atribuídas a cada domínio organizador têm em conta a 
dimensão do seu impacto na evolução do conhecimento da língua, do 
desenvolvimento das capacidades e competências transversais, em 
consonância com as Metas Curriculares, Aprendizagens Essenciais e o Perfil 
do Aluno.  
- A classificação final em cada semestre resulta da média de todas as 
classificações obtidas até ao momento, tendo em conta o peso atribuído a 
cada domínio;  
- A classificação dos instrumentos de avaliação é expressa na escala de 0% a 
100%  
- A avaliação está centrada no aluno, que recebe com regularidade um 
reporte da sua avaliação e que participa no seu processo avaliativo (hétero 
e autoavaliação) 
- Os alunos são sempre informados dos conteúdos e aprendizagens a 
avaliar. 
- Os alunos são sempre informados dos critérios/propostas de correção. 
-  De 6 em 6 semanas é dado um reporte ao Encarregado de Educação que 
serve também para o professor validar o trabalho desenvolvido e o a 
desenvolver com cada aluno, escolhendo as competências que deve 
privilegiar nos trabalhos seguintes e consequentemente as metodologias 
mais adequadas. 

 



 

 

 

 

 


