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 Conhecimentos e Capacidades (70 %) 

 
Aprendizagens Essenciais 

Ponder
ação 

Instrumentos / 
Procedimentos 

Domínios Descritores de 
desempenho 

ACPA 
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- Aquisição de conhecimentos; (A,B,I) 

- Aplicação de conhecimentos; (A,B,I) 

- Raciocinar matematicamente; (C,I,D) 

- Resolver problemas; (A,B,C,I,D) 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação 

para transformar em conhecimento 

mobilizável; (A, B) 

- Adotar estratégias adequadas à resolução de 

problemas e tomadas de decisões; (C, D, I)  

- Manusear instrumentos de medida e 

desenho; (I, J) 

- Manusear instrumentos tecnológicos; (I, J) 

A
n

ex
o

  

A – Linguagem e textos  

B – Informação e comunicação  

C – Raciocínio e resolução de problemas  

D – Pensamento crítico e pensamento 

criativo  

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia  

H – Sensibilidade estética e artística  

I – Saber científico, técnico e tecnológico  

J – Consciência e domínio do corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Fichas de avaliação, 
- Mini fichas, 
- Questões de aula, 
- Resolução de exercícios, 
- Fichas de trabalho, 
- Questionários/ Quizzes, 
- Intervenção nas sessões 
síncronas/ assíncronas, 
- Trabalhos de pesquisa. 
 

- Trabalho autónomo 
(individual ou em grupo), 
- Trabalho colaborativo, 
- Portefólio. 



 
 

     Observação: A gestão dos instrumentos de avaliação far-se-á consoante o tipo de ensino, presencial, misto ou a distância. 

 

 

Atitudes e Valores (30%) 

Face ao conhecimento e cidadania Descritores de 
desempenho 

ACPA Ponderação Instrumentos / Procedimentos 

 Relacionamento interpessoal  

 Interagir com tolerância, empatia e 

responsabilidade; (E,G,J) 

 Trabalho em equipa; (B,D,E,G,J) 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Empenho no trabalho proposto em sala de 

aula; (A,B,D,F,H) 

 Empenho no trabalho extra aula; (F) 

 Consciência do seu nível de aprendizagem 

(empenho na sua aprendizagem, apresentação 

de dúvidas e autoavaliação e autorregulação); 

(B,D,F) 

A
n
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A – Linguagem e textos  

B – Informação e comunicação  

D – Pensamento crítico e pensamento criativo  

E – Relacionamento interpessoal  

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia  

G – Bem-estar, saúde e ambiente  

H – Sensibilidade estética e artística  

J – Consciência e domínio do corpo 

30 % 
 

 

 
 
 
 
     
- Registo de observação em sala de 
aula, 
- Participação nas aulas síncronas e 
Chats, 
- Trabalho autónomo (individual 
ou em grupo), 
- Trabalho colaborativo, 
- Caderno diário. 
- Portefólio. 

 

Observação: A gestão dos instrumentos de avaliação far-se-á consoante o tipo de ensino, presencial, misto ou a distância. 
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  - Usar corretamente a língua portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; (A, B, D) 

- Realizar a autorregulação e autoavaliação das 

aprendizagens (B, D e F) 

 
 
 
 
 
 
5% 

- Ficha de autorregulação 
(impacto da avaliação 
formativa no processo de 
aprendizagem) 
- Registos sobre 
comunicação /oralidade 

 



 
 

Descritores: 

Descritor Nunca Por vezes Regularmente Sistematicamente 

% 0 2 3 4 

 

Avaliação dos Conhecimentos com a aplicação dos instrumentos Fichas de Avaliação/Minifichas/ Questões Aula 

 

Período 
Nº. testes escritos 

globais (por hipótese) 

Mini Fichas/Questões Aula 

(o somatório destes trabalhos é 

100%/período) 

Conhecimentos (65%) 

1.º T1 MF1; MF2 
𝑇1 + 𝑀𝐹1 +𝑀𝐹2

3
× 0,65 

2.º T2 MF3: MF4 
𝑇1 +𝑀𝐹1 +𝑀𝐹2 + 2𝑇2 + 𝑀𝐹3 +𝑀𝐹4

7
× 0,65 

3.º T3  
𝑇1 + 2𝑇2 + 𝑀𝐹1 +𝑀𝐹2 +𝑀𝐹3 +𝑀𝐹4 + 2𝑇3

9
× 0,65 

   

Notas: 

1. O docente não é obrigado a recorrer a todos os instrumentos de avaliação aqui previstos.  

2. Para as turmas de flexibilidade Curricular as atividades desenvolvidas nos DAC no âmbito da disciplina serão consideradas na avaliação da mesma. 

3. Para os alunos ao abrigo do Decreto-Lei 54/2018 ou com vulnerabilidade digital, os processos educativos e avaliativos devem ser adequados às condições específicas de aprendizagem. 

4. As competências na língua portuguesa e em TIC são transversais a todos os domínios. 

5. As aprendizagens essenciais estão em articulação com as competências do perfil do aluno.  

6. Caso o docente opte por Fichas de avaliação globais, os mesmos no 1.ºP terão peso 1 e nos 2.ºe 3.ºP terão peso 2, como exemplificado na tabela anterior. 

7. Caso os testes escritos não sejam globais o seu peso será sempre 1. 

8. As mini fichas ou questões aula, cujo somatório será 100% / período, terão sempre peso 1 (por serem trabalhos parcelados). 

 



 
 

Anexo  

Nível Perfil de aprendizagens específicas articuladas com as AE e PA 
 

 
 

5 

Adquiriu 90% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com excelente domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e comunicação; do 
raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Elevados conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Elevados padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela elevada consciência e domínio do corpo. 
Revela excelente relacionamento interpessoal e um extraordinário desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em elevados patamares de cidadania 
de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 

 
 

4 

Adquiriu mais de 70% das aprendizagens disciplinares essenciais, com muito bom domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e comunicação; do 
raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Bons conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Bons padrões de sensibilidade estética e artística. 

Revela boa consciência e domínio do corpo. 
Revela bom relacionamento interpessoal e um grande desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em grandes patamares de cidadania de 
intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 

 
 

3 

Adquiriu mais de 50% das aprendizagens disciplinares essenciais, com algum domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e comunicação; do 
raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Revela conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Revela padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela consciência e domínio do corpo. 
Revela um satisfatório relacionamento interpessoal e um razoável desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em patamares medianos de cidadania 
de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 

 

 
2 

Adquiriu mais de 20% das aprendizagens disciplinares essenciais, com baixo domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e comunicação; do 
raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Poucos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Poucos padrões de sensibilidade estética e artística. 
Pouca consciência e domínio do corpo. 
Pouca sensibilidade estética e artística. 
Revela alguns problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em baixos patamares de cidadania de 
intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 

 

 
1 

Adquiriu menos de 20% das aprendizagens disciplinares essenciais, sem domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e comunicação; do raciocínio e 
resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Muito baixos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Muito poucos padrões de sensibilidade estética e artística. 
Muito pouca consciência e domínio do corpo. 
Muito pouca sensibilidade estética e artística. 
Revela muitos problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em muito baixos patamares de cidadania 
de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 


