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Princípios da Avaliação 

 
 

A avaliação dos alunos está em conformidade com os normativos legais em vigor, nomeadamente 

pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de 

abril e pelo Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril, que estabelece os princípios 

orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos currículos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário, bem como da avaliação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

desenvolvidas pelos alunos destes níveis de ensino. Concomitantemente rege-se por critérios 

específicos de avaliação e sustenta-se nos princípios plasmados nos Critérios Gerais de Avaliação da 

EPM-CELP, nomeadamente: 

a)  A avaliação é um processo contínuo, a favor das diferenças de estilos de aprendizagem e 

características de cada turma/ aluno, privilegia a diversidade de estratégias de 

ensino/aprendizagem para que os alunos realizem experiências de aprendizagem ativas, 

significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras. 

 

b) A avaliação é contínua e processa-se através de instrumentos de avaliação desde o início do 

ano letivo até ao final. Por isso, a avaliação deve ter em conta e refletir a evolução do aluno. 

 

c) A avaliação assume um papel regulador, na medida em que está alinhada com o currículo e 

com as metodologias e estratégias utilizadas para o desenvolver. Assume igualmente uma 

função formativa na sua vertente sumativa. 

 

d) A avaliação obedece a princípios de transparência e diálogo que induzem a capacidade de 

autoavaliação do aluno, de forma crítica e fundamentada.  

 

e) A avaliação faz parte integrante do ensino e da aprendizagem, pelo que a sua 

operacionalização deve constituir-se como um meio de promover e regular o processo de 

aprendizagem dos alunos. 

 

f) A avaliação tem carácter formativo, sistemático e contínuo, baseando-se na interpretação e 

qualificação das informações recolhidas, relativas aos vários domínios da aprendizagem. 

 

g) A avaliação inicial/diagnóstica assume um caráter fundamental na construção do Projeto 

Curricular de Turma do ensino básico e do Plano de Turma do ensino secundário, bem como 

no processo de planeamento de cada turma em cada disciplina. 

 

h) A avaliação incide sobre as aprendizagens, que são relativas a conhecimentos e competências. 
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Competências Transversais 

 
 
As competências transversais do currículo a desenvolver nos alunos ao longo do 2º ciclo, para a 
construção do seu perfil de saída, visando a missão do Projeto Educativo, são: Organização e 
avaliação do trabalho, Participação e cooperação, Relações Interpessoais e cidadania, 
Pensamento crítico e criatividade e Desenvolvimento da autonomia, cujos descritores são os 
seguintes: 
 
 

Competência Descritor Nível de desempenho 

Organização e 
avaliação do 

trabalho 

Faz-se acompanhar pelo material 
necessário; 
Tem o caderno diário organizado; 
Cumpre as regras de segurança; 
Cumpre os prazos de entrega de 
trabalhos; 
Emite opiniões oportunas sobre o 
seu trabalho e o dos outros (é capaz 
de fazer auto e heteroavaliação). 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Participação e 
cooperação 

Demonstra interesse e curiosidade 
pela aprendizagem; 
Realiza com empenho as atividades 
propostas; 
Está atento e concentrado; 
Colabora com os colegas e com o 
professor; 
Realiza os TPC. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Relações 
Interpessoais e 

cidadania 

Demonstra respeito pelos colegas e 
professor;  
Aceita e demonstra empatia por 
diferentes pontos de vista; 
Colabora e promove a resolução de 
conflitos. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Pensamento crítico 
e criatividade 

Formula questões pertinentes; 
Usa estratégias criativas para 
explorar ideias e resolver problemas. 
Revela expressividade/ 
espontaneidade/ criatividade na 
apresentação de trabalhos. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 

Desenvolvimento 
da autonomia 

Recolhe informação de diversas 
fontes para dar resposta às suas 
questões; 
Utiliza a informação que recolhe 
para construir novas ideias e resolver 
problemas. 

5 Sempre / Excelente Qualidade 
 

4 Frequentemente / Boa Qualidade 

3 Algumas vezes / Qualidade   Razoável 

2 Raramente / Pouca Qualidade 

1 Nunca / Sem Qualidade 
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Instrumentos de Avaliação 

 
 
Na construção do currículo dos alunos, utilizar-se-ão diversos instrumentos de avaliação que serão 
constituídos por: 
 

 Testes de avaliação diagnóstica 

 Testes de avaliação formativa 

 Testes de avaliação sumativa 

 Questões-aula 

 Atividades práticas de sala de aula / de campo 

 Elaboração de trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo 

 Relatórios de atividades práticas 

 Sínteses individuais 

 Textos criativos e críticos 

 Observação direta 
 
 

Classificação 

 
 
A classificação de cada aluno no final de cada período corresponde à média ponderada obtida pelo 
aluno em cada competência transversal e específica e expressa-se numa escala de 1 a 5. 
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Ciências Naturais 
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Competências específicas 

 
 
 

Com base nos programas, nas metas e nas orientações curriculares, pretende-se que os alunos no 

final do 3º ciclo adquiram competências nos seguintes domínios do conhecimento: 

 

Conhecimento substantivo – Aquisição de conhecimento científico apropriado, de modo a 

interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência e da 

Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais.  

 

Conhecimento processual – Aquisição de conhecimento científico através de pesquisa bibliográfica, 

observação, execução de experiências, individualmente ou em equipa, avaliação dos resultados 

obtidos, planeamento e realização de investigações, elaboração e interpretação de representações 

gráficas onde os alunos utilizem dados estatísticos e matemáticos.  

 

Conhecimento epistemológico – Aquisição de conhecimento científico através da análise e debate 

de relatos de descobertas científicas, nos quais se evidenciem êxitos e fracassos, persistência e 

modos de trabalho de diferentes cientistas, influências da sociedade sobre a Ciência, possibilitando 

ao aluno confrontar, por um lado, as explicações científicas com as do senso comum, por outro, a 

ciência, a arte e a religião. 

 

Pretende-se, também, que no final do 3º Ciclo os alunos adquiram competências ao nível do 

raciocínio, da comunicação e das atitudes, a saber: 

 

Raciocínio 

 

Desenvolver situações de aprendizagem centradas na resolução de problemas, com interpretação 

de dados, formulação de problemas e de hipóteses, planeamento de investigações, previsão e 

avaliação de resultados, estabelecimento de comparações, realização de inferências, 

generalização e dedução. Tais situações devem promover o pensamento de uma forma criativa e 

crítica, relacionando evidências e explicações, confrontando diferentes perspetivas de 

interpretação científica, construindo e /ou analisando situações alternativas que exijam a proposta 

e a utilização de estratégias cognitivas diversificadas. 
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Comunicação 

 

Desenvolver experiências educativas que incluem uso da linguagem científica, mediante a 

interpretação de fontes de informação diversas com distinção entre o essencial e o acessório, a 

utilização de modos diferentes de representar essa informação, a vivência de situações de debate 

que permitam o desenvolvimento das capacidades de exposição de ideias, defesa e 

argumentação, o poder de análise e de síntese e a produção de textos escritos e/ou orais onde se 

evidencie a estrutura lógica do texto em função da abordagem do assunto.  

 
Atitudes  
 
Desenvolver experiências educativas onde o aluno desenvolva atitudes inerentes ao trabalho em 
Ciência, como sejam a curiosidade, a perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e 
questionando os resultados obtidos, a reflexão crítica sobre o trabalho efetuado, a flexibilidade 
para aceitar o erro e a incerteza, , o desenvolvimento do sentido estético, de modo a apreciar a 
beleza dos objetos e dos fenómenos físico-naturais, respeitando a ética e a sensibilidade para 
trabalhar em Ciência, avaliando o seu impacto na sociedade e no ambiente. 

 
 

Tabela Classificativa das competências 

 

 
 
 
 
 

Competências PONDERAÇÃO 

 Competências 
específicas 

Conhecimento Substantivo 60% 

85% Conhecimento processual 20% 

Conhecimento epistemológico 5% 

Competências 
Transversais 

 

Pensamento crítico e criatividade 3% 

15% 

Participação e cooperação  3% 

Desenvolvimento da autonomia 3% 

Organização e avaliação do trabalho 3% 

Cidadania e relações interpessoais 3% 
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Perfil de saída 

 

 

Nível de 
Desempenho 

Conhecimento Substantivo Conhecimento Processual 
Conhecimento 
epistemológico 

Competências 
Transversais 

5 

Apresenta sólidos 
conhecimentos científicos, 
dominando as leis e os 
modelos científicos. 
Consolida e aprofunda os 
conhecimentos que já 
possuí. Articula 
conhecimentos adquiridos 
relacionando os assuntos 
evidenciando curiosidade 
científica. 

Adquire conhecimentos através da 
execução de experiências e de 
pesquisa bibliográfica. 
Interpreta resultados e 
representações gráficas. 
Evidencia autonomia no 
planeamento e condução de 
investigações e nas deduções que 
faz. Chega a conclusões e 
fundamenta-as. Toma decisões para 
resolver problemas.  

Interpreta, sintetiza e 
analisa relatos científicos 
confrontando diversas 
fontes de informação. 
Ouve, interage, argumenta 
e aceita diferentes pontos 
de vista. Utiliza linguagem 
científica correta na 
argumentação 
demonstrando espírito 
crítico. 

As explicitadas 
nos descritores 
das 
competências 
transversais. 

4 

Apresenta sólidos 
conhecimentos científicos, 
dominando, de um modo 
geral, as leis e os modelos 
científicos. Articula os 
conhecimentos adquiridos 

Adquire conhecimentos através da 
execução de experiências e de 
pesquisa bibliográfica. 
Interpreta resultados e 
representações gráficas. 

Interpreta, sintetiza e 
analisa relatos científicos 
confrontando diversas 
fontes de informação. 
Ouve, interage, argumenta 
e aceita diferentes pontos 
de vista. Utiliza linguagem 
científica correta na 
argumentação. 

3 

Revela conhecimento 
científico embora pouco 
aprofundado e dificuldade 
em relacionar e articular 
assuntos. 

Adquire conhecimentos através da 
execução de experiências mas 
revela dificuldade no planeamento 
de investigações e na interpretação 
de resultados. 

Manifesta dificuldade na 
análise de relatos 
científicos e no confronto 
de diversas fontes de 
informação. Não assume 
uma linguagem científica 
correta. 

2 

Não adquiriu suficiente 
conhecimento científico que 
permita relacionar assuntos 
e progredir no estudo. 

Adquire alguns conhecimentos 
através da execução de experiências 
mas revela dificuldade no 
planeamento de investigações e na 
interpretação de resultados. 

Manifesta dificuldade na 
análise de relatos 
científicos e no confronto 
de diversas fontes de 
informação. Não assume 
uma linguagem científica 
correta. 

1 

Não adquiriu suficiente 
conhecimento científico que 
permita relacionar assuntos 
e progredir no estudo. 

Adquire conhecimentos 
insuficientes através da execução 
de experiências e revela muita 
dificuldade no planeamento de 
investigações e na interpretação de 
resultados. 

Manifesta dificuldade na 
análise de relatos 
científicos e no confronto 
de diversas fontes de 
informação. Não assume 
uma linguagem científica 
correta. 
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Área Disciplinar de  

Matemática 
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Competências específicas 

 
 

Com base nos programas, nas metas e nas orientações curriculares, pretende-se que os alunos no 

final do 2º ciclo adquiram competências nos seguintes domínios: 

  

Conhecimento de factos e procedimentos  

 

A aquisição de rotinas e automatismos essenciais ao trabalho matemático e a memorização e 

compreensão de factos elementares. 

 

Raciocínio matemático 

 

Desenvolver situações de aprendizagem que permitam estabelecer conjeturas após a análise de um 

conjunto de situações particulares e sua justificação (raciocínio indutivo) e que permitam utilizar o 

raciocínio hipotético-dedutivo e a argumentação matemática para justificar propriedades com uma 

progressiva proficiência, culminando com a elaboração de pequenas demonstrações matemáticas, 

com rigor. 

 

Resolução de problemas 

 

Desenvolver situações de aprendizagem que envolvam a leitura e interpretação de enunciados, a 

mobilização de conhecimento de factos, conceitos e relações, a seleção e aplicação adequada de 

regras e procedimentos, previamente estudados e treinados, a definição de uma estratégia de 

resolução (recorrendo progressivamente a métodos mais sistemáticos e formalizados) e a 

interpretação dos resultados finais. 

 

Pretende-se, também, que no final do 2º ciclo os alunos adquiram competências ao nível da 

comunicação matemática e da Matemática como um todo coerente, a saber: 

 

Comunicação matemática 

 

Desenvolver atividades orais que incluam a compreensão de enunciados dos problemas 

matemáticos, a identificação e a explicação das questões que levantam e a discussão de estratégias 

que conduzam à sua resolução. Estas atividades devem permitir a exposição de ideias, comentar 

afirmações dos professores e colegas, e colocar dúvidas. Sendo a redação escrita pare integrante da 

atividade matemática deve também desenvolver-se situações de aprendizagem que incentivem a 

redigir as respostas, escritas em português correto, explicando o raciocínio e apresentando as 

conclusões de forma clara. 
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Matemática como um todo coerente 

 

Desenvolver atividades que permitam estabelecer relações entre conteúdos sem relação evidente 

entre si, nomeadamente no âmbito de exercícios e problemas, propícias ao entendimento de que a 

Matemática é constituída por uma complexa rede de relações que lhe confere uma unidade muito 

particular. 

 

 

 

Tabela Classificativa das competências 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

 Específicas 

Conhecimento de factos e procedimentos 60% 

85% 

Raciocínio matemático e resolução de problemas  25%  

Transversais 
 

Organização e avaliação do trabalho 7,5% 

15% Participação e cooperação  5% 

Relações Interpessoais e cidadania 2,5% 
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Perfil de saída 

 

 

Nível de 
Desempenho 

Conhecimento de factos e 
procedimentos 

Raciocínio matemático e resolução 
de problemas 

Competências 
Transversais 

5 

Apresenta sólidos conhecimentos de factos 
e procedimentos. Consolida e aprofunda os 
conhecimentos que já possuí. 
 
Boa progressão na aprendizagem. 
 
Resposta totalmente satisfatória às 
propostas de trabalho que lhe são feitas. 
 

Apresenta um raciocínio muito bem 
estruturado, resolvendo com muita facilidade 
os problemas propostos. 

As explicitadas nos 
descritores das 
competências 
transversais. 

4 

 
Apresenta sólidos conhecimentos de factos 
e domina os procedimentos. 
 
Boa progressão na aprendizagem. 
 
Resposta muito satisfatória às propostas de 
trabalho que lhe são feitas. 
 

Apresenta um raciocínio bem estruturado, 
resolvendo com facilidade os problemas 
propostos. 

3 

 
Revela conhecimento de factos e 
procedimentos embora pouco aprofundado. 
 
Progressão na aprendizagem. 
 
Resposta satisfatória às propostas de 
trabalho que lhe são feitas. 
 

Apresenta um raciocínio estruturado, 
resolvendo com alguma facilidade os 
problemas propostos. 

2 
Revela muitas dificuldades na aquisição de 
factos e procedimentos que permitam 
progredir no estudo. 

Apresenta um raciocínio pouco estruturado, e 
nem sempre consegue resolver os problemas 
propostos. 

1 
Não adquiriu conhecimento de factos e 
procedimentos que permitam progredir no 
estudo. 

Não apresenta um raciocínio estruturado, o 
que o impede de resolver os problemas 
propostos. 
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Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 
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Área Disciplinar 

de História 
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Competências específicas 

 
 

A definição dos critérios de avaliação na Área Disciplinar de História e Geografia de Portugal tem por 

base as Metas/ Competências de Aprendizagem definidas para cada ciclo de ensino. Serão 

considerados vários domínios de avaliação que serão transversais e específicos.  

Tomam-se como referenciais para o Perfil do Aluno Competente em História:  

 Linguagens e Textos 

 Informação e Comunicação 

 Raciocínio e resolução de problemas 

 Pensamento crítico e criativo 

 Relacionamento interpessoal 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Bem-estar, saúde e ambiente 

 Sensibilidade estética e artística 

 Saber científico, técnico e tecnológico 

 Consciência e domínio do corpo 

 

No 2º Ciclo do Ensino Básico espera-se que o aluno: 

1. Utilize as noções de evolução, de multicausalidade, de multiplicidade temporal e de 

relatividade cultural no relacionamento da História de Portugal e de Moçambique com a 

História europeia, africana e mundial. 

2. Aplique procedimentos básicos da metodologia específica da História, nomeadamente a 

pesquisa e interpretação de fontes diversificadas, utilizando técnicas diversas de 

comunicação. 

3. Integre e valorize elementos do património histórico português e moçambicano no quadro 

do património histórico mundial. 

4. Manifeste respeito por outros povos e culturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 
 

 
 
 

Tabela Classificativa das competências 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Tratamento de Informação / 

Utilização de Fontes 25% 

70% 
Compreensão Histórica 
(Temporalidade, Espacialidade e 
Contextualização) 

45% 

Comunicação em História 10% 

Transversais  

 

Organização e avaliação do 
trabalho 

6% 

30% 

Participação e cooperação  6% 

Relações Interpessoais e cidadania 6% 

Pensamento crítico e criatividade 6% 

Desenvolvimento da autonomia 6% 
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Perfil de saída 

 

COMPETÊNCIAS 
Nível de Desempenho 

1 2 3 4 5 

COMPREENSÃO EM 

HISTÓRIA: 

ESPAÇO/TEMPO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

∙ revela muitas 
dificuldades na 
identificação e 
localização dos factos 
históricos, no tempo e 
no espaço. 
∙ revela muitas 
dificuldades na 
compreensão de 
conceitos e em 
estabelecer relações 
entre factos históricos 
que coincidem no 
tempo. 
. Não reconhece 
diferenças/contrastes 
na distribuição de 
elementos naturais. 
. Não indica as 
condições e 
motivações dos factos 
históricos. 
. Não reconhece a 
possibilidade de 
coexistência, no 
mesmo espaço, de 
culturas diferentes. 

∙ revela dificuldades 
na identificação e 
localização dos 
factos históricos, no 
tempo e no espaço. 
∙ revela dificuldades 
na compreensão de 
conceitos e em 
estabelecer relações 
entre factos 
históricos que 
coincidem no 
tempo. 
. Reconhece, com 
dificuldade, 
diferenças/contrast
es na distribuição de 
elementos naturais. 
. Indica, com 
dificuldade, as 
condições e 
motivações dos 
factos históricos. 
. Não reconhece a 
possibilidade de 
coexistência, no 
mesmo espaço, de 
culturas diferentes. 

∙ identifica factos 
históricos e 
localiza-os no 
tempo e no 
espaço. 
∙ compreende 
conceitos 
fundamentais e 
consegue 
estabelecer 
relações entre os 
factos históricos 
que coincidem no 
tempo. 
. Reconhece 
diferenças/contra
stes na 
distribuição de 
elementos 
naturais. 
. Indica as 
condições e 
motivações dos 
factos históricos. 
. Identifica a 
coexistência, no 
mesmo espaço, 
de culturas 
diferentes. 

∙ identifica 
facilmente factos 
históricos e localiza-
os no tempo e no 
espaço. 
∙ compreende e 
relaciona 
facilmente, os factos 
históricos que 
coincidem no 
tempo. 
. Reconhece, com 
facilidade, 
diferenças/contraste
s na distribuição de 
elementos naturais. 
. Explica as 
condições e 
motivações dos 
factos históricos. 
. Relaciona a 
coexistência, no 
mesmo espaço, de 
culturas diferentes. 
 

∙ identifica e localiza, 
no tempo e no 
espaço, factos 
históricos, com muita 
facilidade. 
∙ compreende e 
relaciona, com muita 
facilidade, os factos 
históricos que 
coincidem no tempo. 
. Reconhece, com 
muita facilidade, 
diferenças/contrastes 
na distribuição de 
elementos naturais. 
. Contextualiza as 
condições e 
motivações dos factos 
históricos. 
. Relaciona, com 
facilidade, a 
coexistência, no 
mesmo espaço, de 
culturas diferentes. 
∙ revela capacidade 
crítica, relacionando 
facilmente os 
assuntos estudados.  

TRATAMENTO 

DA INFORMAÇÃO 

E UTILIZAÇÃO 

DE FONTES 

 

∙ Não é capaz de 
pesquisar e 
interpretar 
documentos históricos 
diversos. 
∙ Revela muitas 
dificuldades na 
utilização oral e 
escrita da Língua 
Portuguesa, não 
utilizando o 
vocabulário específico 
da disciplina. 

∙ revela dificuldades 
em pesquisar, 
interpretar e utilizar 
documentos 
históricos diversos. 
∙ Utiliza, de uma 
forma pouco 
satisfatória, a Língua 
Portuguesa e o 
vocabulário 
específico da 
disciplina. 
 

. Pesquisa, 
interpreta e utiliza 
documentos 
históricos de uma 
forma satisfatória. 
∙ Utiliza a Língua 
Portuguesa e o 
vocabulário 
específico da 
disciplina, com 
facilidade. 
 

. Pesquisa, 
interpreta e utiliza 
diversas fontes 
históricas 
corretamente. 
∙ utiliza, com 
correção, a Língua 
Portuguesa e o 
vocabulário 
específico da 
disciplina. 
∙ Revela criatividade 
nos trabalhos que 
realiza. 

. Elabora sínteses a 
partir da informação 
recolhida. 
∙ utiliza corretamente 
o vocabulário 
específico da 
disciplina e domina 
com fluência a Língua 
Portuguesa. 
 

 

ATITUDES/ 

VALORES 

 

∙ Não participa, não 
demonstra interesse 
nem disponibilidade. 
∙ Não se faz 
acompanhar do 
material necessário, 
nem é organizado. 
∙ Não se empenha nas 
tarefas, nem coopera 
com o grupo/ turma. 
∙ Não é responsável, 
nem assíduo. 
∙ Não realiza os 
trabalhos de casa. 
 

∙ é pouco assíduo e 
pontual. 
∙ nem sempre faz os 
trabalhos de casa. 
∙ revela pouco 
interesse em 
cooperar nos 
projetos do grupo/ 
turma. 
∙ nem sempre se faz 
acompanhar do 
material necessário 
e é pouco 
organizado. 
∙ É pouco 
participativo e 
responsável. 

∙ é assíduo e 
pontual. 
∙ é interessado, 
participativo e 
empenhado nas 
tarefas propostas. 
∙ Faz-se 
acompanhar do 
material 
necessário e é 
organizado. 

∙ é assíduo e 
pontual. 
∙ faz sempre os 
trabalhos de casa. 
∙ Empenha-se, de 
forma autónoma, 
nas tarefas 
propostas. 
∙ Coopera com o 
grupo/ turma. 

∙ é assíduo e pontual. 
∙ participa, com 
bastante interesse, 
nas tarefas propostas. 
∙ faz sempre os 
trabalhos de casa. 
∙ coopera com o 
grupo/ turma. 
∙ É empenhado, muito 
responsável e 
autónomo. 
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Departamento de Expressões 
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Área Disciplinar de  
Educação Musical 
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Competências específicas 

 
 

Com base nos programas, nas metas e nas orientações curriculares, pretende-se que os alunos no 

final do 2º ciclo adquiram competências nos seguintes domínios do conhecimento: 

 

Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação e da Criatividade: 

 

Execução Instrumental - O aluno toca sozinho e em grupo, com sentido melódico/rítmico e 

intencionalidade expressiva peças em diferentes tonalidades e modos, em compasso simples e 

composto, com diferentes formas, géneros, estilos e culturas, em instrumentos não convencionais 

e convencionais na interpretação de música instrumental ou vocal acompanhada. 

- O aluno improvisa, individualmente e em grupo, e realiza acompanhamentos de pequenas peças 

musicais, utilizando o corpo e instrumentos convencionais e não convencionais. 

 

Execução Vocal – O aluno canta sozinho e em grupo, com sentido melódico/rítmico e 

intencionalidade expressiva, peças musicais em diferentes tonalidades e modos, com diversas 

formas, géneros, estilos e culturas, em compasso simples e composto, em monodia e harmonizadas, 

com e sem acompanhamento instrumental. 

- O aluno improvisa utilizando a voz.  

 

Acuidade Auditiva - O aluno analisa e comenta audições de música gravada e ao vivo de acordo com 

os conceitos adquiridos e códigos que conhece, utilizando vocabulário apropriado. 

- O aluno identifica, analisa e descreve características rítmicas, melódicas, tímbricas, dinâmicas, 

texturais, formais e estilísticas em obras musicais de diferentes géneros, estilos e culturas. 

 

 

Apropriação da Linguagem Elementar da Música: 

 

Conhecimentos Teóricos – O aluno lê e escreve em notação convencional. 

- O aluno utiliza códigos para o registo gráfico, a leitura e a interpretação de criações musicais. 

- O aluno identifica, analisa, descreve e aplica características rítmicas, melódicas, tímbricas, 
dinâmicas, texturais, formais e estilísticas em obras musicais de diferentes géneros, estilos e 
culturas 
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Tabela Classificativa das competências 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Execução Instrumental 30% 

90% 

Execução Vocal 30% 

Acuidade Auditiva 10% 

Conhecimentos teóricos 20% 

Transversais 
 
 

Relações interpessoais e cidadania 3% 

10% Organização e avaliação do trabalho 3% 

Participação e cooperação 4% 
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Perfil de saída 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de 
Desempenho 

Execução 
Instrumental 

Execução Vocal Capacidade Auditiva Conhecimentos Teóricos 
Competências 
Transversais 

5 

Executa peças 
musicais sem 
paragens, com 
ritmo e notas 
corretas, com 
expressividade. 

Executa  peças 
musicais  sem 
paragens, com 
ritmo e notas 
corretas, com 
expressividade. 

Identifica mais de 
90% dos elementos 
musicais ouvidos 
nos excertos 
apresentados. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 S

o
lf

e
ja

 u
m

a 
p

ar
ti

tu
ra

 

 Identifica mais de 
90% dos símbolos 
musicais numa 
partitura. 

 Identifica os 
seguintes 
elementos: 
 - Modos;     
 - Forma; 
 - Intervalos; 
 - Acordes. 

 

As explicitadas 
nos descritores 
das competências 
transversais. 

4 

Executa peças 
musicais sem 
paragens, com 
ritmo e notas 
corretas. 

Executa  peças 
musicais  sem 
paragens, com 
ritmo e notas 
corretas. 

Identifica pelo 
menos 70% dos 
elementos musicais 
ouvidos nos 
excertos 
apresentados. 

•identifica pelo 
menos 70% dos 
símbolos musicais 
numa partitura. 
•identifica 3 dos 
seguintes 
elementos:    
 - Modos;     
 - Forma; 
 - Intervalos; 
 - Acordes. 
 

3 

 
Executa peças 
musicais sem 
paragens 
(permitem-se 
algumas falhas de 
ritmo e notas). 

 
Executa peças 
musicais sem 
paragens 
(permitem-se 
algumas falhas de 
ritmo e notas). 

 
Identifica pelo 
menos 50% dos 
elementos musicais 
ouvidos nos 
excertos 
apresentados. 

 Identifica pelo 
menos 50% dos 
símbolos musicais 
numa partitura. 

 Identifica 2 dos 
seguintes 
elementos:   
 - Modos;     
 - Forma; 
 - Intervalos; 
 -  acordes.  

 

2 
Não cumpre as 
competências do 
nível 3. 

Não cumpre as 
competências do 
nível 3. 

Não cumpre as 
competências do 
nível 3. 

 
Não cumpre as competências 
do nível 3. 
 
 

1 
Recusa-se a 
executar a peça 
musical proposta. 

Recusa-se a 
executar a peça 
musical proposta. 

Recusa-se a realizar 
as atividades 
auditivas propostas. 

Recusa-se a participar nos 
momentos de avaliação 
escritos. 
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Área Disciplinar de Educação 

Visual e Tecnológica 
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Competências específicas 

 
 
A disciplina de Educação Visual e Educação Tecnológica é, do ponto de vista concetual, uma área 

educativa de natureza interdisciplinar, cujo modelo pedagógico visa a estruturação sistemática de 

saberes de várias disciplinas curriculares. 

 

A natureza das disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica e a metodologia utilizada 

permitem uma gestão flexível do currículo, quer a nível das aprendizagens, como das competências 

específicas. Os objetivos e descritores indicados em cada ano de escolaridade são obrigatórios, sem 

prejuízo de, em anos subsequentes, continuarem a ser mobilizados. 

 

A abordagem das áreas de exploração/Domínios e dos conteúdos não é necessariamente tratada 

de forma sequencial e traduz-se em atividades práticas de projeto. 

 
Os domínios a serem trabalhados e avaliados são: 
 
Técnica 
 
O domínio da técnica é caracterizado por procedimentos de carácter sistemático e metodológico 
que têm como objetivo a aquisição de conhecimento teórico e prático e a ampliação de aptidões 
específicas. 
 
Representação 
 

O domínio da Representação é caracterizado por procedimentos de registo, comunicação, 
esquematização e visualização de simbologias gráficas de modo racional e conciso, conforme os 
propósitos a que se destina. 
 
Discurso 
 
O domínio do Discurso é caracterizado por procedimentos de encadeamento de factos e 
acontecimentos que aludem ao que se quer comunicar/significar e que são expressos segundo 
regras de construção discursiva. 
 
Projeto  
 
O domínio do Projeto é caracterizado por procedimentos coordenados e interligados, executados 
com o intuito de cumprir um determinado objetivo específico, envolvendo ações de análise de 
requisitos e recursos disponíveis. 
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Tabela Classificativa das competências 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Técnica 

70% 
Representação 

Discurso 

Projeto 

Transversais 

Organização e avaliação do trabalho 

30% 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 

Colaboração e Relações Interpessoais 

Espírito científico e investigativo 

Autonomia, cidadania e participação 
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Perfil de saída 

 
 

 
 
 

Educação Visual  

Nível Projeto Técnica Representação Discurso 

1 

1.Não apresenta Projeto nem sequer a sua operacionalização.  
2. Apresenta um comportamento inadequado em sala de aula. 
 

2 

Não cumpre todas as 
etapas do Projeto ou não 
apresenta um produto 
final respeitando os 
critérios definidos para o 
nível 3. 
Revela pouca autonomia e 
interesse. 
Revela um 
comportamento 
Inadequado 

O trabalho desenvolvido apresentado não demonstra aquilo que está 
definido para o nível 3.  

Não apresenta nem 
justifica as opções 
tomadas na elaboração 
do produto final 
definidos para o nível 3. 

3 

1- Elabora um Projeto de 
construção/representação 
ao longo de todo o ano 
letivo.  
2- Operacionaliza a ideia 
subjacente ao Projeto, 
apresentando um produto 
final que a ilustre. 

Representa:  
Objetos utilizando a cor em duas das suas 3 dimensões (tom; luminosidade; 
saturação); 
Representa o espaço real em desenho livre através do material riscador e 
aquoso num suporte adequado; 
Representa o real através do desenho técnico, Projeções ortogonais (vistas 
principais- cubo envolvente, de frente, cima, baixo, lateral esquerda e direita, 
vista posterior) demonstrando destreza na utilização do material geométrico 
(compasso, régua, esquadro e transferidor). 

Justifica de forma eficaz 
as principais opções 
tomadas em relação ao 
propósito, 
funcionalidade e 
utilidade do produto 
final. 

4 

1.Elabora um Projeto de 
construção/representação 
ao longo de todo o ano 
letivo.  
2.Operacionaliza a ideia 
subjacente ao Projeto, 
apresentando um produto 
final que a ilustre, com 
autonomia e criatividade. 

Representa: 
1.Objectos utilizando a cor em duas das suas 3 dimensões (tom; 
luminosidade; saturação), tirando partido dos contrastes na relação entre 
figura-fundo hierarquizando a informação. 
2.Representa em suporte adequado o espaço real em desenho livre através 
do material riscador e aquoso. Demonstra conhecimento e domínio das 
técnicas e materiais. 
3.Representa o real através do desenho técnico, Projeções ortogonais (cubo 
envolvente- vistas principais de frente, cima, baixo, lateral esquerda e 
direita, vista posterior) com conhecimento dos procedimentos das formas 
geométricas básicas, demonstrando destreza na utilização do material 
geométrico (compasso, régua, esquadro e transferidor) com rigor no traçado 
geométrico. 

Apresenta de forma 
organizada e justifica de 
forma crítica e eficaz a 
maioria das opções 
tomadas em relação ao 
propósito, 
funcionalidade e 
utilidade do produto 
final, demonstrando a 
coerência do projeto. 

5 

Elabora um Projeto de 
construção/representação 
ao longo de todo o ano 
letivo, com bastante 
empenho.  
Operacionaliza a ideia 
subjacente ao Projeto, 
apresentando um produto 
final que a ilustre com 
bastante autonomia, 
criatividade. 

Representa no produto final: 
Objetos utilizando com rigor técnico a cor, o volume e a sombra de forma 
adequada e criativa. 
Representa o real em desenho livre através do material riscador e aquoso, 
tirando partido da expressividade do traço. 
Representa o real através do desenho técnico, Projeções ortogonais (vistas 
principais- cubo envolvente, de frente, cima, baixo, lateral esquerda e direita, 
vista posterior) com grande conhecimento dos procedimentos das formas 
geométricas básicas e elementos da organização e suporte da forma, 
demonstrando destreza na utilização do material geométrico (compasso, 
régua, esquadro e transferidor) com elevado rigor no traçado geométrico. 

Apresenta de forma 
organizada e justifica de 
forma crítica e eficaz 
todas as opções 
tomadas em relação ao 
propósito, 
funcionalidade e 
utilidade do produto 
final, demonstrando a 
coerência de todo o 
projeto de forma 
inovadora e adequada. 
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Educação Tecnológica 

Nível Projeto Técnica Representação Discurso 

1 
1.Não apresenta Projeto nem sequer a sua operacionalização.  
2. Apresenta um comportamento inadequado em sala de aula. 
 

2 

Não conhece tipos de 
estrutura. 
Não explora estruturas no 
âmbito da forma e função. 
Não domina as atividades 
coordenadas e 
interligadas, para a 
realização de um objetivo. 

Não conhece a origem e 
propriedades dos materiais. 
Não conhece os processos de 
transformação das principais 
matérias-primas. 
Não distingue alterações no meio 
ambiente determinadas pela ação 
humana. 
Não domina os procedimentos 
sistemáticos e metodológicos. 

Conhece poucos diversos tipos 
de movimentos. 
Reconhece com dificuldade 
operadores mecânicos de 
transmissão e de transformação 
do movimento. 
Não domina a representação 
esquemática como registo de 
informação. 

Distingue com dificuldade a 
linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de 
construção. 
Compreende com 
dificuldade os processos 
técnicos de fabrico e de 
construção. 
Não domina a comunicação 
orientada para a 
demonstração. 

3 

Conhece alguns dos tipos 
de estrutura. 
Explora algumas estruturas 
no âmbito da forma e 
função. 
Domina as atividades 
coordenadas e 
interligadas, para a 
realização de um objetivo. 

Conhece a origem e propriedades 
dos materiais. 
Reconhece alguns dos processos de 
transformação das principais 
matérias-primas. 
Distingue algumas as alterações no 
meio ambiente determinadas pela 
ação humana. 
Domina alguns dos procedimentos 
sistemáticos e metodológicos. 

Conhece diversos tipos de 
movimentos. 
Reconhece alguns operadores 
mecânicos de transmissão e de 
transformação do movimento. 
Domina representação 
esquemática como registo de 
informação. 

Distingue a linguagem dos 
processos de utilização, de 
fabrico e de construção. 
Compreende todos os 
processos técnicos de fabrico 
e de construção. 
Domina a comunicação 
orientada para a 
demonstração 

4 

Conhece quase todos os 
tipos de estrutura. 
Explora muitas estruturas 
no âmbito da forma e 
função. 
Domina bem as atividades 
coordenadas e 
interligadas, para a 
realização de um objetivo. 

Conhece bem a origem e 
propriedades dos materiais. 
Reconhece bem processos de 
transformação das principais 
matérias-primas. 

Distingue quase todas as 
alterações no meio ambiente 
determinadas pela ação humana. 
Domina quase todos os 
procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

Distingue bem a linguagem 
dos processos de utilização, 
de fabrico e de construção. 
Compreende bem todos os 
processos técnicos de fabrico 
e de construção. 
Domina bem a comunicação 
orientada para a 
demonstração 

5 

Conhece todos os tipos de 
estrutura. 
Explora com facilidade as 
estruturas no âmbito da 
forma e função. 
Domina muito bem as  
atividades coordenadas e 
interligadas, para a 
realização de um objetivo. 

Conhece muito bem a origem e 
propriedades dos materiais. 
Reconhece todos processos de 
transformação das principais 
matérias-primas. 

Distingue todas as alterações no 
meio ambiente determinadas 
pela ação humana 
Domina todos os procedimentos 
sistemáticos e metodológicos. 

 Distingue muito bem a 
linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de 
construção. 
Compreende muito bem 
todos os processos técnicos 
de fabrico e de construção. 
Domina muito bem a 
comunicação orientada para 
a demonstração. 
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Departamento de Línguas 
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Área Disciplinar de Inglês 
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Competências específicas 

 
 
Pretende-se que o aluno ao longo do 2º ciclo adquira competências nos seguintes domínios de 
aprendizagem: 
 

Oralidade 

 Compreensão Oral (CO) – compreender com ajuda discursos articulados de forma clara e 

pausada, expressões relacionadas com o seu interesse, informações e perguntas que lhe são 

dirigidas, seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares. Compreender conteúdos 

simples em meios audiovisuais, identificar o contexto do discurso, identificar a ideia 

principal, entender informações simples. 

 Interação oral (IO) – Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações 

familiares previamente preparadas, formular perguntas e dar respostas, exprimir 

sentimentos de agrado e desagrado, indicar concordância e discordância, dar conselhos, 

pedir informações. 

 Produção Oral (PO) – Expressar-se, com vocabulário simples, sobre assuntos do quotidiano, 

descrever e comparar pessoas e locais, apresentar projetos futuros, descrever 

acontecimentos e atividades.  

 Leitura (L) - Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse. 

 

Escrita 

 

 Compreensão Escrita - Compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados 

ao seu nível linguístico, psicológico e social. 

 Produção Escrita – Completar diálogos, formular perguntas e redigir respostas, interagir com 

linguagem simples sobre assuntos do quotidiano, escrever sobre pessoas, rotinas, escrever 

comentários e mensagens, escrever diálogos com encadeamento lógico, produzir textos e 

respeitar o número de palavras pedido. Utilizar o vocabulário adequado, utilizar estruturas 

gramaticais corretas, tais como tempos verbais, conectores, preposições, pronomes, 

determinantes. 

 Gramática- Compreender formas de organização do léxico e conhecer estruturas frequentes 

do funcionamento da língua.  
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Tabela Classificativa das competências 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Oralidade 

Compreensão Oral (CO) 
Interação Oral (IO) 
Produção Oral (PO) 
Leitura (L) 

45% 

20% 
8% 

15% 
2% 

Escrita 
Compreensão Escrita (CE) 
Produção Escrita (PE)  
Gramática (G) 

35% 

15% 
15% 
5% 

Transversais  

Organização e avaliação do trabalho 4% 

Participação e cooperação  4% 

Relações Interpessoais e cidadania 4% 

Espírito científico, investigativo e criatividade 4% 

Autonomia 4% 
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Perfil de saída 

 
 

Domínio Descritor Nível de desempenho 

   
  

C
o

m
p

re
e

n
sã

o
 O

ra
l 

O aluno compreende com ajuda discursos articulados de forma clara e pausada, 
expressões relacionadas com os seus interesses, informações e perguntas que lhe são 
dirigidas, segue conversas sobre assuntos que lhe são familiares. Compreende conteúdos 
simples em meios audiovisuais, identificando o contexto do discurso e a ideia principal e 
entende informação simples. 

5 Sempre  
 

4 Quase sempre  

3 Algumas vezes  

2 Raramente  

1 Nunca  

   
   

   
 

In
te

ra
çã

o
 

O
ra

l 

O aluno interage com ajuda, com um interlocutor em situações familiares previamente 
preparadas; formula perguntas e dá respostas; exprime sentimentos de agrado e 
desagrado; indica concordância e discordância; dá e pede informações. Interage com 
ajuda em diferentes tipos de registo, adequado à forma de tratamento, ao interlocutor e 
ao contexto. 

5 Sempre  
 

4 Quase sempre  

3 Algumas vezes  

2 Raramente  

1 Nunca  

 

P
ro

d
u

çã
o

 

O
ra

l 

O aluno produz corretamente sons, entoações e ritmos da língua; expressa-se com 
vocabulário simples sobre assuntos do quotidiano, exprimindo gostos e preferências 
pessoais; descreve e compara pessoas e locais, família e pessoas conhecidas; compara a 
rotina diária com a dos colegas; apresenta projetos futuros; descreve acontecimentos e 
atividades e (re)conta uma história. 

5 Sempre  
 

4 Quase sempre  

3 Algumas vezes  

2 Raramente  

1 Nunca  

Le
it

u
ra

 
 

O aluno lê e compreende textos breves, simples e diversificados sobre assuntos que lhe 
são familiares e do seu interesse; entende textos de leitura extensiva com vocabulário 
familiar. 

5 Sempre  
 

4 Quase sempre  

3 Algumas vezes  

2 Raramente  

1 Nunca  

C
o

m
p

re
e

n
sã

o
 

e
sc

ri
ta

 

O aluno compreende as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens 
e textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos 
de imprensa, textos literários, entre outros) que descrevam e/ou narrem experiências 
pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre 
que sejam constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
 

5 Sempre  
 

4 Quase sempre  

3 Algumas vezes  

2 Raramente  

1 Nunca  

   
   

 
P

ro
d

u
çã

o
 

Es
cr

it
a 

O aluno redige textos simples, de diferentes tipologias, entre 20 a 35 palavras; descreve 
a família, a escola e um acontecimento com a ajuda de tópicos e imagens. Completa, de 
forma guiada pequenos diálogos. Formula perguntas ou redige respostas sobre temas 
estudados. 

5 Sempre  
 

4 Quase sempre  

3 Algumas vezes  

2 Raramente  

1 Nunca  

   
 D

o
m

ín
io

 

in
te

rc
u

lt
u

ra
l 

O aluno conhece aspetos culturais de países de expressão inglesa; conhece o seu meio e 
o dos outros para comparar universos diferenciados, diferentes rotinas e profissões. 
Identifica disciplinas, horários, espaços de trabalho e de lazer na escola, peças de 
vestuário, diferentes tipos de alimentos, divisões da casa e mobiliário. Compara 
diferentes meios de transporte e diferentes tipos de habitação. Reconhece celebrações 
e datas festivas.  

5 Sempre  
 

4 Quase sempre  

3 Algumas vezes  

2 Raramente  

1 Nunca  
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Área Disciplinar de Português 
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Competências específicas 

 
 

As competências específicas a desenvolver pelos alunos, ao longo de cada ciclo, para a construção 

do seu perfil de saída, de acordo com as metas curriculares dos Programas de Português são 

traduzidas pelos domínios da: Oralidade; Leitura; Escrita e Gramática. 

 

Assim, pretende-se que os alunos, ao longo dos três ciclos de aprendizagem, adquiram 

competências nos domínios: 

 

Oralidade 

Expressa-se oralmente com coerência, de acordo com as finalidades e situações de comunicação. 

 

Interpreta textos/discursos orais, reconhecendo as suas diferentes finalidades e as situações de 

comunicação em que se produzem. 

 

Leitura 

Interpreta textos/discursos escritos, reconhecendo as suas diferentes finalidades e as situações de 

comunicação em que se produzem. 

 

Escrita 

Expressa-se por escrito com coerência, de acordo com as finalidades e situações de comunicação. 

 

Educação Literária  

Desenvolve capacidades de compreensão e de interpretação de textos/discursos com forte 

dimensão simbólica, onde predominam efeitos estéticos e retóricos, nomeadamente os textos 

literários, mas também os do domínio da publicidade e da informação mediática. 

 

Desenvolve o gosto pela leitura dos textos de literatura em língua portuguesa e da literatura 

universal, como forma de descobrir a relevância da linguagem literária na exploração das 

potencialidades da língua e de ampliar o conhecimento do mundo. 

 

Gramática 

Procede a uma reflexão linguística e a uma sistematização de conhecimentos sobre o 

funcionamento da língua, a sua gramática, o modo de estruturação de textos/discursos, com vista 

a uma utilização correta e adequada dos modos de expressão linguística. 
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Tabela Classificativa das competências 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências PESO 

Específicas 

Oralidade 20% 

Leitura 

70% 
Escrita 

Educação Literária 

Gramática 

Transversais 

Organização e avaliação do trabalho 2% 

Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

2% 

Colaboração e Relações Interpessoais 2% 

Espírito científico e investigativo 2% 

Autonomia, cidadania e participação 2% 
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Perfil de saída 

 

 

 
 
 

O
R

A
LI

D
A

D
E 

Descritores Nível de desempenho 

1.Interpreta discursos orais breves. 
a) explicita o significado de expressões de sentido figurado e sistematiza 
enunciados ouvidos. 
 b) manifesta a reação pessoal ao texto ouvido. 
2.Produz discursos orais com diferentes finalidades e com coerência. 
a) faz uma apresentação oral (máximo 4 minutos) sobre um tema distinguindo 
introdução e fecho. 
b) trata um assunto com vocabulário diversificado e adequado, controlando as 
estruturas gramaticais correntes. 
c) controla as estruturas gramaticais correntes e algumas estruturas gramaticais 
complexas (pronominalizações; uso de marcadores). 
3. Compreender e apresentar argumentos. 
Identifica argumentos que fundamentam uma opinião e justifica pontos de 
vista. 

5 Sempre/Excelente Qualidade 

4 Frequentemente/Boa Qualidade 

3 Algumas vezes/Qualidade Razoável 

2 Raramente/Pouca Qualidade 

1 Nunca/Sem Qualidade 

 
LE

IT
U

R
A

 

Descritores Nível de desempenho 

1. Ler em voz alta palavras e textos. 
a) Lê silenciosamente. 
b) Lê com correção (entoação, pontuação, velocidade de leitura, dicção, 
fluência). 
c) lê textos de diferentes tipologias. 
2. Compreender o sentido dos textos. 
a) Interpreta sentidos a partir da leitura dos textos. 
b) Realiza, ao longo de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos). 
c) Deteta informação relevante (retirar conclusões). 

5 Sempre/Excelente Qualidade 

4 Frequentemente/Boa Qualidade 

3 Algumas vezes/Qualidade Razoável 

2 Raramente/Pouca Qualidade 

1 Nunca/Sem Qualidade 

 
G

R
A

M
Á

TI
C

A
 

Descritores Nível de desempenho 

1. Identificar classes de palavras. 
a) integra as palavras nas classes a que pertencem. 
 
2. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
a) distingue as diferentes funções sintáticas da frase. 
b) distingue frase simples de frase complexa. 
c) Transforma o discurso direto em indireto e vice-versa 

5 Sempre/Excelente Qualidade 

4 Frequentemente/Boa Qualidade 

3 Algumas vezes/Qualidade Razoável 

2 Raramente/Pouca Qualidade 

1 Nunca/Sem Qualidade 

 

ES
C

R
IT

A
 

Descritores Nível de desempenho 

1.Escrever textos: 
Planifica e redige: 
a) respeita o tema 
b) usa vocabulário adequado ao tema. 
c) respeita a estrutura do texto (introdução, desenvolvimento, conclusão). 
d) aplica corretamente as regras de pontuação. 
e) produz corretamente parágrafos e períodos. 
f) escreve textos com rigor ortográfico. 
2 Redige textos: 
a) narrativos, integrando os seus elementos numa sequência lógica, com nexos 
causais, e usando o diálogo e a descrição. 
b) informativos com introdução ao tópico; o desenvolvimento deste, com a 
informação agrupada em parágrafos, apresentando factos, definições e 
exemplos; e uma conclusão. 
c) de opinião com a tomada de uma posição, e apresentação de, pelo menos, 
três razões que justifiquem, com uma explicação dessas razões, e uma 
conclusão coerente. 
d) Biográficos. 

5 Sempre/Excelente Qualidade 

4 Frequentemente/Boa Qualidade 

3 Algumas vezes/Qualidade Razoável 

2 Raramente/Pouca Qualidade 

1 Nunca/Sem Qualidade 
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ED

U
C

A
Ç

Ã
O

 L
IT

ER
Á

R
IA

 

Descritores Nível de desempenho 

1.Ler e interpretar textos literários. 
a) lê literatura para crianças e jovens, de tradição popular, e adaptações de clássicos. 
b) identifica marcas formais do texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e 
esquema rimático (rima emparelhada, cruzada e interpolada). 
c) relaciona partes do texto (modos narrativo e lírico) com a sua estrutura global. 
d) reconhece a estrutura do texto dramático, ato, cena e fala. 
e) expõe o sentido global de um texto dramático. 
f) faz inferências. 
g) Apercebe-se dos recursos expressivos utilizados na construção de textos literários 
(anáfora, perífrases, metáfora) e justificar a sua utilização. 
h) distingue os seguintes géneros: conto, poema (lírico e narrativo). 
i) Responde, de forma completa, a questões sobre os textos. 
 
 2. Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nos textos literários. 
a) Identifica os contextos a que o texto se reporta, designadamente os diferentes 
contextos históricos, e a representação de mundos imaginários. 

5 Sempre/Excelente Qualidade 

4 Frequentemente/Boa Qualidade 

3 
Algumas vezes/Qualidade 

Razoável 

2 Raramente/Pouca Qualidade 

1 Nunca/Sem Qualidade 



 
 

39 
 

 
 

 
 
 
 

 
Área Disciplinar de Educação 

Física e Desporto Escolar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 
 

 
 

 

Competências específicas 

 
 

A avaliação/classificação dos alunos nesta área disciplinar é feita considerando a legislação em vigor, 

nomeadamente as NORMAS DE REFERÊNCIA PARA O SUCESSO EM EF (ver Orientações Curriculares 

do 2º e 3º ciclos – Educação Física), as decisões de construção do currículo e respetivas exigências 

avaliativas ao longo do ciclo, constantes no Plano Plurianual de Educação Física (PEF). 

 

A Avaliação em Educação Física é contínua, com um caráter essencialmente formativo e tem como 

referência os Objetivos Gerais dos 2º e 3º Ciclos, organizados em torno de três grandes áreas de 

demonstração de competências: ATIVIDADES FÍSICAS; APTIDÃO FÍSICA e CONHECIMENTOS 

(relativos aos processos de elevação e manutenção da Aptidão Física). 

 

O processo avaliativo inclui momentos de avaliação formal das competências esperadas em cada 

uma destas áreas:  

 

Atividades Físicas 

 

Nesta área são avaliadas as competências relativas às matérias de ensino da Educação Física 

(Futebol, Ginástica, Patinagem, etc.), que nos Programas de EF, se encontram especificadas em 3 

níveis de complexidade crescente: Introdução, Elementar e Avançado. Esta especificação integra 

competências motoras, participação e conhecimentos relativos a cada uma das matérias 

(regulamento, técnica, tática, etc.). 

A avaliação dos alunos nesta área permite ajuizar sobre a demonstração das competências dos 

níveis do programa e apreciar a qualidade do desempenho dos alunos. As situações de prova são as 

condições de realização dos objetivos que constam nos programas de cada matéria (sequências 

gímnicas, situações de jogo, percursos em patins, coreografias de dança, etc.). 

 

Aptidão Física 

 

Nesta área avalia-se o nível de desenvolvimento da Aptidão Física através da aplicação da bateria 

de testes de Avaliação da Aptidão Física - FitnessGram. A interpretação dos resultados é feita com 

auxílio da tabela de valores de referência para a Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF), organizada 

por capacidade motora e idade/género. Esta avaliação permite-nos recolher informação sobre se o 

aluno se encontra dentro ou fora dos limites da Zona Saudável, nas capacidades mais diretamente 

relacionadas com a Saúde (Resistência, Força, Flexibilidade), bem como sobre a sua Composição 

Corporal. É igualmente apreciada a participação e o empenho nas atividades de 

treino/aprendizagem, bem como a correção na realização dos exercícios e a autonomia nas tarefas 

de treino que promovem a elevação/manutenção da Aptidão Física. 
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Conhecimentos 

 

Nesta área são avaliados (através de testes, trabalhos escritos individuais ou em grupo, entrevistas, 

etc.) os conhecimentos relacionados com os processos de desenvolvimento e manutenção da 

aptidão física numa perspetiva de saúde, que se encontram especificados para cada ano de 

escolaridade no Plano Plurianual de Educação Física do Ensino Básico. Os instrumentos de avaliação 

a utilizar dão indicação clara se os alunos dominam ou não os conhecimentos considerados 

essenciais para cada ano. É igualmente considerada a participação/empenho nas atividades de 

aprendizagem/avaliação, nomeadamente a responsabilidade no cumprimento de prazos, a 

autonomia e a organização do trabalho. 

 

 

Sistema de Classificação 

 

A classificação final dos alunos é atribuída considerando as Normas de Referência para o Sucesso 

para cada ciclo de escolaridade, definidas na legislação em vigor e pelo Grupo de EF para cada ano 

de escolaridade, nas três áreas de avaliação. Nos 5º, 7º e 8º anos são fixadas metas/condições de 

aproximação às Normas de Referência para o Sucesso do final de ciclo (ver quadro em anexo). 

 

Para a classificação na Educação Física, de todas as matérias que o aluno trabalhou e foi avaliado na 

área das Atividades Físicas, seleciona-se um conjunto que servirá de referência para o seu sucesso, 

conforme as condições estabelecidas para atribuição de cada nível, das seguintes categorias: 

 

Categorias Matérias 

Jogos Desportivos Coletivos Jogos (2º ciclo/7º ano); Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol 

Ginástica Acrobática, Solo, Aparelhos (Trave, Minitrampolim, Saltos boque/plinto); 

Raquetas Badminton;  

Atletismo Atletismo (Saltos, Corridas, Lançamentos) 

Dança Tradicionais, Sociais 

Patinagem Patinagem  

Natação Natação 

Outras Orientação; Luta/Judo 

 

 

No processo avaliativo o professor pondera a qualidade de desempenho dos alunos, a progressão 

e o cumprimento de objetivos transversais ao processo de ensino-aprendizagem: a participação e 

empenho procurando o êxito pessoal e do grupo; a cordialidade e respeito pelos companheiros, o 

respeito mútuo e a entreajuda, a cooperação nas situações de aprendizagem, de organização, de 

preparação e arrumação do material, o respeito pelas regras de segurança pessoal e dos 

companheiros,  preservação dos recursos materiais e cuidados higiénicos. 
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As classificações intermédias (períodos letivos) são da responsabilidade do professor, de acordo 

com o plano da turma, garantindo a coerência própria da avaliação contínua, considerando as 

Normas de Referência para o Sucesso estipuladas para o final do ano/ciclo e o nível de desempenho 

dos alunos nas três áreas de avaliação referidas. 

 

Admite-se a possibilidade do aluno ser classificado com níveis 3, 4 ou 5, no final de cada ano de 

escolaridade, com outra combinação de níveis I ou E que representem um nível de competência 

global semelhante, respeitando o espírito das Normas de Referência em vigor. 

 

Os alunos com características especiais, e/ou com atestado médico que os impeça de cumprir 

currículo normal, são sinalizados e analisados caso a caso em conselho de docentes de EF, 

admitindo-se a possibilidade e/ou a necessidade de elaboração de um Plano Educativo Especial, 

procedendo-se a adaptações do currículo e dos critérios e normas de avaliação. 

 

O processo de avaliação e desenvolvimento curricular em EF integra provas de aferição e 

certificação de competências nos anos e matérias anualmente decididas pelo Departamento. 

 

No 6º ano de escolaridade os alunos realizam uma Prova Globalizante de Educação Física que 

integra o processo de avaliação contínua. 
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5º ANO 

Classificações/ 

Áreas: 

Competências  

Sociais 

Área das  

Atividades Físicas 

Área da  

Aptidão Física 

Área dos  

Conhecimentos 

1 
O aluno tem nível 1 quando, 

cumulativamente: 

Em situação de aula, se recusa a 
participar e cooperar, não 
respeitando as regras instituídas. 

Em situação de aula, recusa fazer 
alguma matéria, não respeitando 

as regras instituídas. 

Encontra-se fora da Zona Saudável 
de Aptidão Física (ZSAF) nas 2 

situações definidas para o nível 3 

Não identifica nenhum dos fatores 
definidos para o nível 3. 

2 
O aluno tem nível 1 quando, 

cumulativamente: 

1. Procura ativa e 
constantemente o êxito 
pessoal e do grupo, 
cooperando sempre com os 
colegas; 

 
2. Respeita todas as indicações 

que lhe são dirigidas (colegas 
e professor). 

 
3. Respeita e demonstra saber 

as regras das matérias e de 
arbitragem. 

Não cumpre os requisitos desta 
área para obter o nível 3. 

Não cumpre os requisitos desta 
área para obter o nível 3. 

Não cumpre os requisitos desta 
área para obter o nível 3. 

3 
O aluno tem nível 1 quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o 
aluno em 3 delas domina  

3 Níveis Introdução. 

Se encontra dentro da Zona 
Saudável de Aptidão Física (ZSAF) 
para a sua idade: 

 

1. Na Flexibilidade dos Ombros 
ou na parte posterior da coxa; 

 

 

2. Na Resistência ou na Força dos 
braços ou na Força 
Abdominal. 

O aluno identifica de forma 
inequívoca: 

 

1. Todas as alterações 
fisiológicas ao esforço e os 
sinais exteriores de fadiga. 

4 
O aluno tem nível 1 quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o 
aluno em 4 delas domina  

4 Níveis Introdução*. 

5 
O aluno tem nível 1 quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o 
aluno em 5 delas domina 

 5 Níveis Introdução*. 
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6º ANO 

Classificações/ 

Áreas: 

Competências  

Sociais 

Área das  

Atividades Físicas 

Área da  

Aptidão Física 

Área dos  

Conhecimentos 

1 
O aluno tem nível 1 quando, 

cumulativamente: 

Em situação de aula, se recusa a 
participar e cooperar, não 
respeitando as regras instituídas. 

O aluno recusa fazer alguma 
matéria, não respeitando as regras 

instituídas. 

Está fora da Zona Saudável de 
Aptidão Física (ZSAF) nas 2 

situações definidas para o nível 3. 

Não identifica nenhum dos 
factores definidos para o nível 3. 

2 
O aluno tem nível 2 quando, 

cumulativamente: 

1. Procura ativa e constantemente o 
êxito pessoal e do grupo, 
cooperando sempre com os 
colegas; 

 
2. Respeita todas as indicações que 

lhe são dirigidas (colegas e 
professor). 

 
3. Respeita e demonstra saber as 

regras das matérias e de 
arbitragem. 

Não cumpre os requisitos desta 
área para obter o nível 3. 

Não cumpre os requisitos desta 
área para obter o nível 3. 

Não cumpre os requisitos desta 
área para obter o nível 3. 

3 
O aluno tem nível 3 quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o 
aluno em 4 delas domina  

4 Níveis Introdução*. 

Se encontra dentro da Zona 
Saudável de Aptidão Física (ZSAF) 
para a sua idade: 

 

1. Na Flexibilidade dos Ombros 
ou na parte posterior da coxa; 

 

 

2. Duas das seguintes: 
Resistência, Força dos braços, 
Força Abdominal. 

O aluno identifica de forma 
inequívoca: 

 

1. Todas as alterações 
fisiológicas ao esforço e os 
sinais exteriores de fadiga; 

 

2. Todas as capacidades 
motoras/físicas. 

4 
O aluno tem nível 4 quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o 
aluno em 5 delas domina  

5 Níveis Introdução*. 

5 
O aluno tem nível 5 quando, 

cumulativamente: 

De todas as matérias abordadas, o 
aluno em 6 delas domina 

 5 Níveis Introdução e 1 Nível 
Elementar ou  

6 Níveis Introdução*. 

 


