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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
ENSINO BÁSICO
Ponderação
(%)

80

20

Itens/
Parâmetros
Domínio cognitivo
Domínio dos conteúdos;
Uso adequado da língua
portuguesa
e
da
terminologia específica da
disciplina;
Clareza e articulação lógica
das respostas;
Apropriação pessoal dos
conteúdos;
Capacidade crítica;
Domínio das TIC.

Instrumentos de avaliação

Ponderação
(%)

Testes (metas e domínio da LP – a))

70

Trabalhos/Atividades
Laboratoriais/Questões aula
(metas e domínio das TIC – b))

10*

Domínio atitudes/valores
Responsabilidade (Teste
assinado, pontualidade, traz
o material e cumprimento
de prazos)
Grelha de observação e registo de
Comportamento
informação.
(Cumprimento das regras
estabelecidas)
Empenho (colaboração nos
trabalhos propostos,
participação e oralidade)

5
7

8

Nota:
*No caso de os alunos não realizarem “trabalho/atividades laboratoriais/questões aula”, os 10% serão
acrescentados à percentagem dos testes, passando estes a valer 80%.
a) A ponderação do domínio da Língua Portuguesa deve ser sempre inferior a 3%.
b) A ponderação do domínio das TIC deve ser sempre inferior a 3%.
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ENSINO SECUNDÁRIO
Pontos

190

10

Itens/
Parâmetros

Instrumentos de avaliação

Domínio cognitivo
Domínio dos conteúdos;
Uso adequado da língua portuguesa e da
terminologia específica da disciplina;
Clareza e articulação lógica das respostas;
Apropriação pessoal dos conteúdos;
Capacidade crítica;
Domínio das TIC.
Domínio atitudes/valores
Responsabilidade (Teste assinado,
pontualidade, traz o material e
cumprimento de prazos)
Comportamento
(Cumprimento das regras estabelecidas)
Empenho (colaboração nos trabalhos
propostos, participação e oralidade)

Pontos

Testes (metas e domínio da LP – a))

110

Fichas de controlo b)

20

Prática laboratorial (domínio das TIC– c))

20

Relatórios/Questionários (domínio das
TIC– c))

40
3

Grelha de observação e registo de
informação.

3
4

Nota:
a) A ponderação do domínio da Língua Portuguesa deve ser sempre inferior a 3 pontos.
b) No caso de os alunos não realizarem fichas de controlo, os 20 pontos serão acrescentados aos testes,
passando estes a valer 130 pontos.
c) A ponderação do domínio das TIC será avaliado na prática laboratorial/ relatórios/ questionários e a sua
ponderação deve ser sempre inferior a 3 pontos.
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CURSOS PROFISSIONAIS

Ponderação
(%)

80

Itens/
Parâmetros
Domínio cognitivo

Domínio dos conteúdos;
Uso adequado da língua portuguesa e
da terminologia específica da
disciplina;
Clareza e articulação lógica das
respostas;
Apropriação pessoal dos conteúdos;
Capacidade crítica;
Domínio das TIC.

Instrumentos de avaliação

Ponderação
(%)

Testes de Avaliação /Fichas de Trabalhos/
Trabalhos/ Atividades Laboratoriais/
Domínio das TIC e da Língua Portuguesa -a)

70

Grelha de registo de intervenções orais
em debate, em resposta a solicitações
do professor ou espontâneas.

10

Domínio atitudes/valores

20

Responsabilidade (Teste assinado,
pontualidade, traz o material e
cumprimento de prazos)
Grelha de observação e registo de
Comportamento
informação.
(Cumprimento das regras
estabelecidas)
Empenho (colaboração nos trabalhos
propostos e participação)

7

6

7

a) A ponderação dos domínios das TIC e da Língua Portuguesa deve ser sempre inferior a 3 pontos.
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CURSO PCA
Ponderação
(%)

65

35

Itens/
Parâmetros
Domínio cognitivo
Domínio dos conteúdos;
Uso adequado da língua
portuguesa e da terminologia
específica da disciplina;
Clareza e articulação lógica
das respostas;
Apropriação pessoal dos
conteúdos;
Capacidade crítica;
Domínio das TIC.
Domínio atitudes/valores
Responsabilidade (Teste
assinado, pontualidade, traz
o material e cumprimento de
prazos)
Comportamento
(Cumprimento das regras
estabelecidas)
Empenho (colaboração nos
trabalhos propostos e
participação)

Ponderação
(%)

Instrumentos de avaliação
Testes de Avaliação (Domínio
da Língua Portuguesa) (a)
Fichas de Trabalhos/
Trabalhos/ Domínio das TIC e
da Língua Portuguesa (b)

35
25*

Grelha
de
registo
de
intervenções orais em debate,
em resposta a solicitações do
professor ou espontâneas.

5

10

Grelha de observação e registo
de informação.

15

10

Nota:
*No caso de os alunos não realizarem Fichas de Trabalhos/ Trabalhos, os 25% serão acrescentados
à percentagem dos testes, passando estes a valer 60%.
a) A ponderação do domínio da Língua Portuguesa deve ser sempre inferior a 3%.
b) A ponderação dos domínios das TIC deve ser sempre inferior a 3%.

A Coordenadora de Substrutura
_____________________________
(Dulce Marques Freire)
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