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PORTUGUÊS 

Parâmetros de 
Avaliação 

Áreas de competências1 Descritores de desempenho por domínio Peso Instrumentos de avaliação Ponderação 

 CONHECIMENTOS E 
CAPACIDADES 

 
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) 
 
 
Conhecedor/sabedor/culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
Conhecedor/sabedor/culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
Indagador/Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Criativo (A, C, D, J) 
Responsável/autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G)  
Cuidador de si e do outro (B, 
E, F, G) 

 
Oralidade (Compreensão/Expressão) 
 

• Interpreta textos orais de diferentes géneros, apreciando a sua 
intenção e a sua eficácia comunicativas. 

• Regista e trata a informação. 

• Participa oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 

• Planifica e produz, com correção e pertinência, textos orais de 
diferentes géneros e com diferentes finalidades. 
 

20% 

 

• Testes de compreensão do 
oral 
 

 

• Exposições orais planeadas 
 

 

• Debates / trocas de 
impressões orientadas 
 

 

• Resolução de questionários 
de diversos formatos  
 

 

• Fichas de leitura 
 

 

• Testes de compreensão 
escrita/ leitura 
 

 

• Testes de verificação / 
aferição da leitura 
 

 

•  Produção de diversos 
géneros textuais 
 
 

 
 

70%2 

 
Leitura / Educação Literária 
 

• Utiliza procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da 
informação. 

• Lê e interpreta textos escritos de diversos géneros, apreciando 
criticamente o seu conteúdo e desenvolvendo a consciência reflexiva 
das suas funcionalidades. 

• Lê, interpreta e aprecia textos literários, portugueses e estrangeiros, 
de diferentes épocas e géneros literários. 

• Situa obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais. 

• Desenvolve o espírito crítico, no contacto com textos e outras 
manifestações culturais. 
 
 
 
 
 

20% 
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Parâmetros de 
Avaliação 

Áreas de competências1 Descritores de desempenho por domínio Peso Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
 
 

Conhecedor/sabedor/culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
 Indagador/Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
Responsável/autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
Conhecedor/sabedor/culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

Escrita  
 

• Planifica e escreve textos de diferentes géneros e finalidades, 
demonstrando um domínio adequado da língua e das técnicas de 
escrita. 

• Revê os textos escritos. 
 

20% 

 

• Fichas de gramática 
 
 

• Testes escritos de avaliação 
e outros instrumentos 
equiparáveis 
 

 

• Projeto de leitura 

 

  

Gramática  
 

• Desenvolve a consciência linguística e metalinguística, mobilizando-
a para melhores desempenhos no uso da língua. 

• Constrói um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do 
Português. 
 

 
10% 

ATITUDES 

   10% 

 
 

• Realiza as atividades/tarefas propostas. 

• Participa adequadamente. 
• Cumpre as regras de conduta/cidadania (traz o material; é assíduo; 

tem um comportamento adequado). 
 

   30% 

• Observação direta 

• Grelhas de observação 

• Grelhas de autoavaliação  

 
 

30% 

  
 

  1Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA): 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; 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; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 

 

Ponderação dos instrumentos de avaliação2 

• Testes escritos de avaliação e/ou outros instrumentos equivalentes (domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita)  50% 

• Outros instrumentos de avaliação (sobre os Domínios de Referência das Metas Curriculares)  20% 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

COGNITIVO 
COMPREENSÃO ORAL (LISTENING)  - 10% 
PRODUÇÃO ORAL (SPEAKING) - 10% 
COMPREENSÃO  
e PRODUÇÃO ESCRITA (WRITING): 
 - Testes e/ou trabalhos equiparados - 30% 
 - Produção escrita diversificada - 10% (a) 

 
TRABALHO(S) DE PROJETO - 10% (b) 

 
 
    Aquisição e aplicação de conhecimentos 

 
 

    Desenvolvimento de competências comunicativas 
 
 

Testes de compreensão oral 
Apresentação oral de trabalhos, role-play, debates, 
questões respondidas na aula 
Testes e/ou trabalhos equiparados de avaliação  
Exercícios de produção escrita diversificada 
(composições, mini testes, trabalhos escritos, etc) 
 
Trabalho(s) de projecto (com apresentação) 

 
 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
SOCIOAFETIVO 

 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABILIDADE/AUTONOMIA 

● realiza as atividades/tarefas propostas - 6%     
● participa adequadamente – 6%  
● cumpre as regras de conduta/cidadania 

(pontualidade, respeito pelos outros, 
material escolar, prazos, etc.) – 6% 

● revela atitude crítica e construtiva – 6%    
●  demonstra  iniciativa (e cooperação) nas 

atividades dinamizadas – 6% 

 
 
 
 
 
Grelhas de observação / registos comportamentais 
 

 
 
 
 
 

30% 

(a) Caso não se verifique a realização das atividades, a percentagem de 10% acrescenta-se à percentagem atribuída aos testes.  

(b) Caso não se verifique a realização de trabalho de projeto, a percentagem de 10% acrescenta-se à percentagem atribuída à oralidade (ficando listening = 15% e 

speaking = 15%).  

 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 



Página 4 de 34 
 Critérios de Avaliação – Ensino Profissional – 1.º, 2.º, e 3.º Anos 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

DOMÍNIOS PARÂMETROS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Domínio Motor 
60% 

Realiza ações motoras globais que envolvam resistência, força, velocidade, flexibilidade e destreza 
geral, com intensidade moderada, sem diminuição de eficácia, controlando o esforço, resistindo à 
fadiga e recuperado com facilidade. 

 
 
Aplicação de testes 
de Aptidão Física. 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Observação 
específicas de cada 
modalidade. 
 
 
 
 
Trabalhos escritos / 
Apresentação de 
trabalhos. 

Realiza com oportunidade e correção as diferentes ações técnico-táticas dos Jogos Desportivos 
Coletivos, nas diversas posições, em situações defensivas e ofensivas individuais e em grupo, 
cumprindo as regras, de acordo com os programas. 

Realiza as diferentes destrezas elementares da Ginástica, a nível do solo e de outros aparelhos, com 
correção técnica, segurança e de acordo com os programas. 

Realiza com oportunidade e correção as diferentes ações técnico-táctico elementares dos Jogos de 
Raqueta, de acordo com os programas. 

Realiza sequências de elementos técnicos básicos das Atividades de Expressão da Dança, em 
coreografias individuais e de grupo, de acordo com os programas. 

Domínio 
Cognitivo 

10% 

Conhece os benefícios da(s) prática(s) física(s) em termos de saúde, bem-estar e desenvolvimento 
físico e intelectual * 

Conhece os processos básicos de elevação e manutenção da condição física e identifica os diferentes 
fatores de risco associados à prática de atividades físicas e desportivas (AFD). 

Conhece os diferentes espaços de prática das AFD, bem como as regras elementares das mesmas. 

Conhece as destrezas elementares que compõem as diferentes AFD (Jogos Desportivos Coletivos, 
Ginástica, Desportos de Raqueta e Atividades de Exploração da Natureza), e descreve-as usando 
terminologia específica.  

 
 
 
 

Domínio Sócio-afetivo 
30% 

É assíduo, pontual e apresenta-se devidamente equipado.  
 
Grelhas de 
observação, registo 
de 
comportamentos. 

Participa ativamente nas situações de aprendizagem e na organização das mesmas, cooperando com 
o professor e colegas. 

Aceita as regras e normas estabelecidas, cumpre as normas de segurança e utiliza o material de modo 
adequado. 

Relaciona-se com cordialidade e respeito, aceitando as dificuldades dos companheiros, procurando 
ajudá-los na sua superação. 

Apresenta iniciativas e propostas pessoais que visem o desenvolvimento das atividades individuais e 
de grupos. 

* No módulo de Atividade Física, Contextos e Saúde o Domínio Cognitivo vale 70% 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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ALUNOS INCAPACITADOS PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Os alunos que por motivo de doença e/ou incapacidade de longa duração apresentem atestado médico, com o objetivo de serem dispensados das aulas de Educação 
Física, deverão ser sujeitos aos seguintes critérios de avaliação: 
1. Responder a questões relativas à matéria em causa, de forma oral e/ou escrita e elaborar relatórios, conforme o entendimento do professor, de forma a evidenciar 

conhecimentos da matéria; 
2. Arbitrar jogos, aplicando na prática conhecimentos das regras das diferentes matérias ensinadas nas aulas; 
3. Colaborar na montagem e arrumação de material, se tal for possível e necessário, ajudando no bom e rápido funcionamento da aula. 
 
Os alunos nas condições acima referidas não serão avaliados no Domínio Motor, pelo que a sua avaliação incidirá exclusivamente nos Domínios Cognitivo e Sócio-
afetivo, de acordo com as seguintes percentagens: 
 

Domínio Cognitivo 70% 

Domínio Sócio-afetivo 30% 

 
As classificações serão atribuídas de zero a vinte valores, sendo as ponderações a atribuir para o cálculo da nota, as seguintes: 
 

➢ Domínio Cognitivo (70%) – Catorze valores. 
 

Parâmetros Percentagem Valores 

Fichas de Avaliação e outras tarefas 14% 2 

Trabalho Escrito 43% 6 

Teste Escrito 43% 6 
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➢ Domínio Sócio-afetivo (30%) – Seis valores. 
 
 
 
 

 

Parâmetros Percentagem Valores 

Revela participação e interesse pela atividade e 
procura o êxito pessoal e de grupo. 

25% 1,5 

É assíduo e pontual, cumprindo as tarefas 
propostas com respeito pelas regras e material. 

25% 1,5 

Possui espírito critico e de auto-avaliação. 50% 3 

 
 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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MATEMÁTICA 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

COGNITIVO 
A - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 
 

Testes 
Trabalhos individuais/grupo 

70% 

SOCIO AFETIVO 

B -ATITUDES E VALORES: 
cumprimento das regras de funcionamento das aulas 

 
realização das tarefas propostas 

 
autonomia 

 
responsabilidade 

Grelhas de observação 30% 

 

NOTA: Na classificação final de cada módulo são considerados todos os elementos de avaliação. 

 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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FÍSICA e QUÍMICA 
 
 
 
 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

Cognitivo 
Conhecimento 

 
Aplicação 

Documento de validação 

➢ Testes de avaliação sumativa 
➢ Trabalhos de grupo/Individual 

(Pesquisa/Experimentais) 

70% 

Socio afetivo 
Autonomia 

 
Responsabilidade 

 
Grelha de observação 

 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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HISTÓRIA da CULTURA e das ARTES  
Nível: 10º e 11º ano, Curso Profissional TUR 

 

 

Critérios de Avaliação Percentagem 

Fichas; Testes; Trabalhos Práticos 70% 

Atitudes e Valores 30% 

Total 100% 

 
 
 
 
 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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GRUPO DISCIPLINAR de TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA  

Todas as disciplinas da formação técnica dos Cursos de TEL, TEA, TAV, TMA, TSI 

 

Parâmetros 
de Avaliação 

Áreas de 
Competências* 

Descritores de desempenho em consonância com as AE Instrumentos de avaliação Ponderação 

Conhecimentos I 
- Atinge os conhecimentos e as competências específicas, de acordo com os 
programas letivos, as Aprendizagens Essenciais, os interesses e as necessidades do 
mercado de trabalho local. 

- Fichas de Avaliação 
- Trabalho de projeto 
- Apresentações 
- Fichas Formativas 
- Portfólio. 
 

35% 

Capacidades A, B, C, D, H 

- Atinge as capacidades previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade, 
referentes a: 

• Saber científico, técnico e tecnológico 

• Informação e comunicação 

• Raciocínio e resolução de problemas 

• Pensamento crítico e pensamento criativo 

• Bem-estar, saúde e ambiente. 

- Fichas de Avaliação  
- Trabalho de projeto 
- Apresentações 
- Fichas Formativas 
- Portfólio 
- Trabalhos 
- Relatórios de trabalhos 
oficinais e/ou laboratoriais. 

35% 

Atitudes E, F, G 

- Responsabilidade e empenho: 

• É assíduo e pontual 

• É organizado (ex.: faz-se acompanhar do material necessário, preserva o local 
de trabalho) 

• É responsável (ex.: cumpre as normas comportamentais estabelecidas, é 
pontual, cumpre regras de trabalho, respeita as instruções do professor, 
utiliza adequadamente materiais, equipamentos informáticos e espaços) 

• Participa no trabalho escolar (ex.: está atento, manifesta curiosidade, 
empenha-se na procura e no aprofundamento dos conhecimentos, expressa 
dúvidas, dificuldades ou necessidades, adere às tarefas propostas). 

 
 
 
 
 
 

- Grelha de observação direta 
 
- Autoavaliação. 

30% 
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*Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA): 

A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; 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; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 

 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Autonomia e atitude crítica: 

• Revela autonomia (ex., revela iniciativa e capacidade de explorar, investigar e 
mobilizar conceitos em diferentes situações, inicia voluntariamente as 
tarefas) 

• Revela atitude crítica (ex.: exprime a sua opinião, reconhece os seus pontos 
fracos e fortes, evidencia capacidade de avaliação de situações concretas, 
coloca questões pertinentes) 

- Cooperação 

• Colabora (ex.: demonstra capacidade de desenvolver trabalho em grupo, 
partilha conhecimentos, é solidário) 

• É assertivo (ex.: resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, 
revela capacidade de diálogo, estabelece acordos, respeita os outros, aceita 
diferentes pontos de vista, interage com tolerância). 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Disciplinas de Desportos Individuais, Desportos Coletivos e *Teoria do Desporto 

DOMÍNIOS PARÂMETROS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Domínio 
Motor 
60% 

Realiza com oportunidade e correção as diferentes ações técnico-táticas dos Jogos Desportivos Coletivos, nas 
diversas posições, em situações defensivas e ofensivas individuais e em grupo, cumprindo as regras, de acordo 
com os programas. 

 
 
 
 

Fichas de observação 
específicas de cada 

modalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testes escritos 

/Trabalhos escritos / 
Apresentação de 

Trabalhos Práticos / 
Fichas de registo de 

questionamento oral 

Conhece e aplica os aspetos técnicos, táticos, físicos e regulamentares das práticas desportivas.  

Realiza com oportunidade e correção as diferentes ações técnico-táticas ou técnicas específicas das Modalidades 
Individuais ou das Atividades de Ginásio e Atividades de Exploração da Natureza, respeitando as regras de 
segurança e a integridade física, de acordo com os programas. 

Assegura a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos e preparação de espaços relativos às várias 
modalidades. 

Domínio 
Cognitivo 

10% 

Conhece os mecanismos básicos e limites biológicos de adaptação e treino em situações de atividade desportiva. 

Conhece os princípios orientadores do treino desportivo e a influência dos fatores do treino no rendimento 
desportivo.  

Conhece os benefícios da(s) prática(s) física(s) em termos de saúde, bem-estar e desenvolvimento físico e 
intelectual. 

Identifica as principais situações de risco no desporto, os principais tipos de lesão associados às modalidades 
desportivas, e as técnicas de primeiros socorros adequadas aos principais tipos de lesão. 

Conhece os diferentes espaços e materiais de prática dos Desportos Coletivos, Desportos Individuais e das 
Atividades de Ginásio e Atividades de Exploração da Natureza, bem como as regras elementares das mesmas. 

Conhece as destrezas elementares que compõem as diferentes AFD (Jogos Desportivos Coletivos, Desportos 
Individuais e Atividades de Ginásio e Atividades de Exploração da Natureza), e descreve-as usando terminologia 
específica.  

Domínio Sócio-afetivo 
30% 

É assíduo, pontual e apresenta-se devidamente equipado.  
Grelhas de observação, 

registo de 
comportamentos. 

Participa ativamente nas situações de aprendizagem e na organização das mesmas, cooperando com o professor 
e colegas. 

Aceita as regras e normas estabelecidas, cumpre as normas de segurança e utiliza o material de modo adequado. 

Relaciona-se com cordialidade e respeito, aceitando as dificuldades dos companheiros, procurando ajudá-los na 
sua superação. 

Apresenta iniciativas e propostas pessoais que visem o desenvolvimento das atividades individuais e de grupos. 

* Nos módulos teóricos da Disciplina de Teoria do Desporto, o Domínio Cognitivo vale 70% e o Domínio Sócio-Afetivo 30%. 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  
Disciplina de Gestão das Instalações Desportivas –1º, 2º e 3º Anos 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

DOMÍNIOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
Instrumentos 
de Avaliação 

Ponderação 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

(7
0 

%
) 

- Identifica o papel das Instalações Desportivas (ID) no desenvolvimento desportivo e conhece a evolução 
das mesmas ao longo dos anos. 

- Identifica as diferentes tipologias das ID e conhece as suas especificidades. 

- Identifica os aspetos técnicos e funcionais que asseguram a qualidade inerente aos serviços desportivos. 

- Conhece os procedimentos associados à abertura e funcionamento das ID. 

- Conhece a legislação associada à Direção Técnica das ID e os procedimentos para a obtenção da respetiva 
certificação. 

- Conhece as caraterísticas e particularidades dos Serviços Desportivos e o modo de os potenciar. 

- Identifica possíveis situações de risco associadas à utilização das ID e conhece os procedimentos para o seu 
controlo ou a sua eliminação. 

- Reconhece o Impacto Ambiental da utilização/funcionamento das ID e identifica os procedimentos e ações 
para a sua redução. 

- Conhece os procedimentos para a identificação das necessidades de apetrechamento e consumíveis das ID, 
a sua aquisição e gestão. 

- Testes 

escritos. 

- Trabalhos de 

grupo. 

- Trabalhos 

individuais. 

- Apresentação 

de trabalhos. 

70% 

SÓ
C

IO
-A

FE
TI

V
O

 

(3
0

 %
) 

- É assíduo e pontual. 

- Faz-se acompanhar do material necessário ao desenrolar das atividades da aula. 

- Demonstra cordialidade, cuidado e respeito no seu relacionamento com todos. 

- Aceita e cumpre as regras e normas estabelecidas, comportando-se corretamente. 

- Permanece atento e interessado nas atividades da aula, participando de modo ativo e cooperante nas 
mesmas. 

- É cuidadoso com os materiais e equipamentos disponibilizados. 

Grelhas de 

Observação e 

Registo. 

30% 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  

Disciplina de Gestão de Programas e Projetos Desporto 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

 
 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

Domínio 

 

Cognitivo - Motor 

Conhecimento sobre noções de planeamento de programas e projetos de desporto. 

Conhecimentos básicos de cortesia, etiqueta e protocolo de atendimento e saber aplicar, 
bem como de organização e condução de reuniões. 

Caracterização e preenchimento dos diferentes administrativos e noções de circuito da 
documentação. 

Conhecimentos sobre a importância, objetivos e vantagens da Gestão Orçamental e 
aspetos a ter em consideração na elaboração de orçamento, controlo e apuramento e 
análise de desvios. 

Noções básicas de organização de organização e manutenção de arquivo. 

Conhecimento dos princípios elementares da gestão de qualidade, das noções básicas de 
reclamação e sua gestão. 

Realização das diferentes destrezas elementares da Ginástica, a nível do solo e de outros 
aparelhos, com correção técnica e segurança, de acordo com os programas. 

 

 

 

Fichas 

Testes escritos  

Trabalhos escritos  

Apresentação de Trabalhos Teórico-
práticos  

Visitas de estudo/elaboração de 
relatórios 

70 % 

Domínio 

 

Sócio-afetivo 

Assiduidade e pontualidade. 

Participação com o material necessário ao desenrolar das atividades da aula. 

Aceitação e cumprimento das regras e normas estabelecidas, comportando-se com 
correção e interesse nas atividades da aula, participando de modo ativo e cooperante. 

Cuidado com os materiais e equipamentos disponibilizados. 

Apresentação de iniciativas e propostas pessoais que visem o desenvolvimento das 
atividades individuais e e de grupo. 

 

 

 

Grelhas de observação e registos de 
comportamentos 

30% 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  
Disciplina de Organização e Gestão do Desporto 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

Domínio 

 

Cognitivo - motor 

 

Domínio das noções da Gestão do Desporto, a nível da Organização do Sistema, Introdução 

à Gestão do Desporto, Estratégia e Desenvolvimento das Organizações Desportivas, Ética 

e Deontologia no Desporto, Gestão de Recursos Humanos, Relações Públicas no Desporto, 

Técnicas de Vendas no Desporto, Noções de Contabilidade e do conhecimento do jogo de 

Voleibol e sua organização. 

Aplicação de testes e/ou Fichas de 
Registo Fichas de observação 

específicas de cada modalidade. 

 

Testes escritos /Trabalhos escritos / 
Apresentação de Trabalhos Práticos / 
Fichas de registo de questionamento 

oral. 

70 % 

Domínio 

 

Sócio-afetivo 

Assiduidade e pontualidade. 

Apresentação na aula devidamente indicado. 

Participação com interesse, empenho nas tarefas propostas. 

Cumprimento das regras e normas estabelecidas. 

Relacionamento com cordialidade e respeito. 

Apresentação de iniciativas e propostas pessoais que visem o desenvolvimento das 
atividades individuais e de grupo. 

Fichas de Registo. 30% 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  
Disciplina de Práticas das Atividades Físicas e Desportivas 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

Domínio 
 

Motor 

Aplicação com oportunidade e correção as diferentes ações técnico-táticas dos Jogos 
Desportivos Coletivos e nas Modalidades Individuais ou Atividades de Ginásio e Atividades de 
Exploração da Natureza e, cumprindo as regras, 
Modalidades Individuais ou das Atividades de Ginásio e Atividades de Exploração da Natureza, 
de acordo com os programas e respeitando as regras de segurança e a integridade física, de 
acordo com os programas. 
Assegura a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos e preparação de espaços 
relativos às várias modalidades. 

 
Aplicação de testes e/ou Fichas de 

Registo Fichas de observação 
específicas de cada modalidade. 

 
Testes escritos /Trabalhos escritos / 
Apresentação de Trabalhos Práticos / 
Fichas de registo de questionamento 
oral 

 
60 % 

Domínio 
 

Cognitivo 

Conhecimento sobre os mecanismos básicos e limites biológicos de adaptação e treino em 
situações de atividade desportiva, dos princípios orientadores do treino desportivo, dos 
benefícios da(s) prática(s) física(s), das principais situações de risco no desporto, dos principais 
tipos de lesão associados às modalidades desportivas, e as técnicas de primeiros socorros 
adequadas aos principais tipos de lesão. 
Conhecimento sobre os diferentes espaços de prática das A.F.D., bem como as regras 
elementares das mesmas. 
Conhecimento sobre as destrezas elementares que compõem as diferentes AFD, e uso da 
terminologia específica. 

 
Aplicação de testes e/ou Fichas de 

Registo Fichas de observação 
específicas de cada modalidade. 

 
Testes escritos /Trabalhos escritos / 
Apresentação de Trabalhos Práticos / 
Fichas de registo de questionamento 
oral 

 
10 % 

Domínio 
 

Sócio-afetivo 
 

Assiduidade, pontualidade e apresentação na aula devidamente equipado. 
Participação nas situações de aprendizagem e na organização das mesmas, cooperando com 
o professor e colegas. 
Aceitação das regras e normas estabelecidas, com cumprimento das normas de segurança e 
utilização do material de modo adequado. 
Relacionamento com cordialidade e respeito, aceitando as dificuldades dos companheiros, 
procurando ajudá-los na sua superação. 
Apresentação de iniciativas e propostas pessoais que visem o desenvolvimento das 
atividades individuais e de grupos. 

 
 
 
 
Fichas de Registo. 30% 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  
Disciplina de Expressão Corporal Dramática e Musical 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

Domínio 
 

Cognitivo - Motor 

Domínio e aplicação dos conteúdos programáticos; 
Intervenção nas tarefas práticas propostas pelo professor;  
Planificação e dinamização de atividades;  
Capacidade de análise e de reflexão pessoal crítica. 

 
 

Participação nas aulas e/ ou atividades 
 

Trabalhos Práticos e/ou 
Fichas de trabalho e/ ou testes escritos 

 
 

70 % 

Domínio 
 

Sócio-afectivo 
 

 
Cumprimento das regras estabelecidas. 
Assiduidade e pontualidade;  
Participação na aula.  
Hábitos e métodos de trabalho.  
Espírito de tolerância e de cooperação, revelando respeito no 
relacionamento com o professor e com os colegas. 
Consciência cívica e moral. 
 

Grelhas de observação/ registo de 
comportamentos. 

30% 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  

Disciplina de ESTUDO DO MOVIMENTO - CURSO PROFISSIONAL de TÉCNICO de APOIO à GESTÃO DESPORTIVA 

DOMÍNIOS PARÂMETROS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Domínio 
Cognitivo-

motor 
(70%) 

• Demonstra domínio dos conteúdos programáticos; 

• Utiliza e aplica corretamente os conhecimentos adquiridos; 

• Utiliza corretamente vocabulário específico. 

• Intervém ativamente nas tarefas práticas propostas pelo professor;  

• Planifica e dinamiza atividades;  

• Demonstra autonomia no processo de ensino – aprendizagem 
(investiga, seleciona e organiza corretamente informação…). 

• Sincroniza a sua ação com os colegas na dinamização das atividades 
desenvolvidas; 

• Demonstra capacidade de análise e de reflexão pessoal crítica. 

Participação nas aulas e/ ou 
atividades 
 
Trabalhos Práticos e/ou 
Fichas de trabalho e/ ou testes 
escritos  

 
 

Domínio 
Socio-

afectivo 
30% 

• Cumpre as regras estabelecidas. 

• É ser assíduo e pontual;  

• Traz o material necessário e participa ativamente na aula.  

• Revela hábitos e métodos de trabalho.  

• Mostra curiosidade, interesse e motivação na aprendizagem. 

• Demonstra responsabilidade, empenho, espírito de iniciativa e 
autonomia na realização das tarefas solicitadas.  

• Manifesta espírito de tolerância e de cooperação, revelando respeito 
no relacionamento com o professor e com os colegas. 

• Demonstra consciência cívica e moral. 

Grelhas de observação/ 
registo de comportamentos. 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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DISCIPLINAS: TIAT, OTET, TCAT, COM. FRANCÊS, COM.ESPANHOL  
ÁREA TÉCNICA do CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO de TURISMO 
 

PARÂMETROS INSTRUMENTOS PESO 

 
 
 
 

Aquisição e Aplicação de Conhecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes e Valores 
 
 
 
 
 

 
 
- Testes de avaliação sumativa 
- Trabalhos Individuais 
 
- Trabalhos de Grupo 
- Relatórios 
- Fichas de Trabalho 
 
 
 
- Empenho e responsabilidade 
(envolvimento nas tarefas dentro 
e fora da aula) 
 
- Postura (na participação, na 
forma de estar na aula…) 

 
 
 

50% 
 
 

    20% 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

10% 

 

NOTA: A percentagem poderá ser ajustada em conformidade com a especificidade de cada módulo e instrumentos de trabalho/avaliação a utilizar. 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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DISCIPLINAS de TECNOLOGIAS PRODUTIVAS; TECNOLOGIAS DIGITAIS, GEOMETRIA DESCRITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

COGNITIVO Compreensão e aplicação de conhecimentos Trabalhos práticos 70% 

SÓCIO-AFETIVO Responsabilidade/ Autonomia/ Comportamento Registo de observação direta 30% 



Página 21 de 34 
 Critérios de Avaliação – Ensino Profissional – 1.º, 2.º, e 3.º Anos 

 

PROGESSÃO CAA – VALÊNCIA de MULTIDIFICIÊNCIA 

COMPETÊNCIAS 
Escala de 
Avaliação 

Secundário DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO 

      
   
C
O
N
H
E
C
I
M
E
N
T
O
S  
/ 
C
A
P
A
C
I
D
A
D
E
S 

 
1- Linguagem e 

Textos; 
2- Informação e 

Comunicação; 
3- Raciocínio e 

resolução de 
problemas; 

4- Pensamento 
Crítico e 
Criativo;  

5- Relacionamen
to 
Interpessoal; 

6- Desenvolvime
nto pessoal e 
Autonomia; 

7- Bem-estar, 
saúde e 
ambiente; 

8- Sensibilidade 
estética e 
artística; 

9- Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico; 

10- Consciência e 
Domínio do 
corpo. 

 
SABER 

E 
SABER 
FAZER 
(30%) 

Classificaçõe
s de 1 a 6 

Não atinge as aprendizagens essenciais das áreas de competências definidas 
no PEI de acordo com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

 
SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(70%) 

 
 

- Não é assíduo 
- Não é pontual 
- Não cumpre as regras 
- Não participa nas atividades 
- Não é autónomo na realização das tarefas 
- Não apresenta organização nos trabalhos/materiais 

 
SABER 

E 
SABER 
FAZER 
(30%) 

Classificações 
de 7 a 9 

Não atinge satisfatoriamente as aprendizagens essenciais das áreas de 
competências definidas no PEI. 

 
 
 

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(70%) 
 

- É pouco assíduo e pouco pontual 
- Raramente cumpre as regras 
- Raramente participa nas atividades 
- Raramente é autónomo na realização das tarefas 
- Raramente apresenta organização nos trabalhos/materiais 

 
SABER 

E 
SABER 
FAZER 

Classificação 
de 10 a 13 

Atinge satisfatoriamente as aprendizagens essenciais das áreas de 
competências definidas no PEI. 
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(30%) 

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(70%) 

- É assíduo 
- É quase sempre pontual 
- Cumpre regularmente as regras 
- Participa regularmente nas atividades 
- Apresenta alguma autonomia na realização das tarefas 
- Apresenta alguma organização nos trabalhos/materiais 

A
T 
I
T
U
D
E
S 

 
 
- Assiduidade 
- Pontualidade 
- Empenho 
- Cumprimento de 
regras 
- Participação 
adequada 
- Responsabilidade 
- Cumprime
nto das 
tarefas 
propostas 
- Autonomia 
- Organização dos 
trabalhos/materiai
s 
- Atenção 
/concentraç
ão 

SABER E 
SABER 
FAZER 
(30%) 

Classificações 
de 14 a 17 

Atinge muito satisfatoriamente as aprendizagens essenciais das áreas de 
competências definidas no PEI de acordo com o Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(70%) 

- É assíduo 
- É sempre pontual 
- Cumpre sempre as regras 
- Participa com empenho nas atividades 
- Apresenta autonomia na realização das tarefas 
- Apresenta organização nos trabalhos/materiais 

SABER E 
SABER 
FAZER 
(30%) 

Classificações 
de 18 a 20 

Atinge plenamente as aprendizagens essenciais das áreas de competências 
definidas no PEI de acordo com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória 

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(70%) 

- É assíduo 
- É sempre pontual 
- Cumpre sempre as regras 
- Participa com muito empenho nas atividades 
- É sempre autónomo na realização das tarefas 
- Apresenta sempre organização nos trabalhos/materiais 
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Critérios de Progressão 

O aluno encontra-se abrangido por medidas adicionais, mais concretamente adaptações curriculares significativas, ao abrigo da alínea b), do artigo nº 10, não estando 

sujeito ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de avaliação característico do regime educativo comum. A avaliação como elemento integrante e 

regulador da prática educativa deve ser reajustada, sempre que necessário, nomeadamente quanto à seleção das metodologias e recursos. 

A progressão concretiza-se através da formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelo aluno, que dará origem, no final do ano letivo, a uma tomada 

de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno. 

O aluno progride sempre que o Conselho de Turma considere que adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as competências necessárias para prosseguir com sucesso 

os seus estudos no ano subsequente, tendo em conta os seguintes critérios de avaliação anteriormente referidos: 

● Domínio das atitudes (Saber Ser e Saber Estar) - 70% - Interesse, empenho, cumprimento de regras, persistência, concentração/atenção, pontualidade, 

assiduidade, responsabilidade. 

● Domínio conhecimento e capacidades (Saber e Saber Fazer) - 30% 

O aluno deverá atingir, pelo menos, a classificação de 10 valores nas várias disciplinas e/ou aprendizagens substitutivas, assim como nas várias competências a 

desenvolver.   

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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PROGESSÃO ALUNOS com PEI 

COMPETÊNCIAS 
Escala de 
Avaliação 

Secundário DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO 

      
   
C
O
N
H
E
C
I
M
E
N
T
O
S  
/ 
C
A
P
A
C
I
D
A
D
E
S 

 
11- Linguagem e 

Textos; 
12- Informação e 

Comunicação; 
13- Raciocínio e 

resolução de 
problemas; 

14- Pensamento 
Crítico e 
Criativo;  

15- Relacionament
o Interpessoal; 

16- Desenvolvimen
to pessoal e 
Autonomia; 

17- Bem-estar, 
saúde e 
ambiente; 

18- Sensibilidade 
estética e 
artística; 

19- Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico; 

20- Consciência e 
Domínio do 
corpo. 

SABER E 
SABER 
FAZER 
(40%) 

Classificações 
de 1 a 6 

Não atinge as aprendizagens essenciais das áreas de competências definidas no PEI de 
acordo com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(60%) 

- Não é assíduo 
- Não é pontual 
- Não cumpre as regras 
- Não participa nas atividades 
- Não é autónomo na realização das tarefas 
- Não apresenta organização nos trabalhos/materiais 

SABER E 
SABER 
FAZER 
(40%) 

Classificações 
de 7 a 9 

Não atinge satisfatoriamente as aprendizagens essenciais das áreas de competências 
definidas no PEI.  

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(60%) 

- É pouco assíduo e pouco pontual 
- Raramente cumpre as regras 
- Raramente participa nas atividades 
- Raramente é autónomo na realização das tarefas 
- Raramente apresenta organização nos trabalhos/materiais 

SABER E 
SABER 
FAZER 
(40%) 

Classificação 
de 10 a 13 

Atinge satisfatoriamente as aprendizagens essenciais das áreas de competências 
definidas no PEI.  

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(60%) 

- É assíduo 
- É quase sempre pontual 
- Cumpre regularmente as regras 
- Participa regularmente nas atividades 
- Apresenta alguma autonomia na realização das tarefas 
- Apresenta alguma organização nos trabalhos/materiais 

A
T 
I
T

 
 
- Assiduidade 
- Pontualidade 

SABER E 
SABER 
FAZER 
(40%) 

Classificações 
de 14 a 17 

Atinge muito satisfatoriamente as aprendizagens essenciais das áreas de 
competências definidas no PEI de acordo com o Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 
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U
D
E
S 

- Empenho 
- Cumprimento de 
regras 
- Participação 
adequada 
- Responsabilidade 
- Cumpriment
o das tarefas 
propostas 
- Autonomia 
- Organização dos 
trabalhos/materiais 
- Atenção 
/concentração 

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(60%) 

- É assíduo 
- É sempre pontual 
- Cumpre sempre as regras 
- Participa com empenho nas atividades 
- Apresenta autonomia na realização das tarefas 
- Apresenta organização nos trabalhos/materiais 

SABER E 
SABER 
FAZER 
(40%) 

Classificações 
de 18 a 20 

Atinge plenamente as aprendizagens essenciais das áreas de competências definidas 
no PEI de acordo com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 

SABER 
SER/ 

SABER 
ESTAR 
(60%) 

- É assíduo 
- É sempre pontual 
- Cumpre sempre as regras 
- Participa com muito empenho nas atividades 
- É sempre autónomo na realização das tarefas 
- Apresenta sempre organização nos trabalhos/materiais 
 

 

Critérios de Progressão 

O aluno encontra-se abrangido por medidas adicionais, mais concretamente adaptações curriculares significativas, ao abrigo da alínea b), do artigo nº 10, não estando 

sujeito ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de avaliação característico do regime educativo comum. A avaliação como elemento integrante e 

regulador da prática educativa deve ser reajustada, sempre que necessário, nomeadamente quanto à seleção das metodologias e recursos. 

A progressão concretiza-se através da formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelo aluno, que dará origem, no final do ano letivo, a uma 

tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno. 

O aluno progride sempre que o Conselho de Turma considere que adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as competências necessárias para prosseguir com sucesso 

os seus estudos no ano subsequente, tendo em conta os seguintes critérios de avaliação anteriormente referidos: 

● Domínio das atitudes (Saber Ser e Saber Estar) - 60% - Interesse, empenho, cumprimento de regras, persistência, concentração/atenção, pontualidade, 

assiduidade, responsabilidade. 

● Domínio conhecimento e capacidades (Saber e Saber Fazer) - 40% 

O aluno deverá atingir, pelo menos, a classificação de 10 valores nas várias disciplinas e/ou aprendizagens substitutivas, assim como nas várias competências a 

desenvolver.   

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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ATENDIMENTO e VENDAS 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO COMERCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

Cognitivo 

Aquisição e aplicação de conhecimentos. 
 
 

Desenvolvimento de competências comunicativas. 

 
 

Teste escrito. 
 

Apresentações orais e debates. 
 

Trabalhos variados, individuais ou de grupo. 
 

Avaliação do portefólio 
 

70% 

Socio afetivo 

 
Realização das atividades/tarefas propostas 

Participação adequada 
Atitude crítica e construtiva 

Espírito de iniciativa nas atividades dinamizadas 
Cumprimento das regras de conduta/cidadania 

 

 
Grelhas de observação. 

Fichas de auto e heteroavaliação. 
Registos de assiduidade e pontualidade. 

 

30% 
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ORGANIZAR e GERIR EMPRESAS 

Domínio 
Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

COGNITIVO Aquisição e Aplicação de Conhecimentos 

- Teste de avaliação sumativa 
 

- Trabalhos de grupo 
- Relatórios 

- Fichas de trabalho 

50% 
 
 

20% 

SOCIOAFETIVO Atitudes e Valores 

 
- Empenho e Responsabilidade (envolvimento nas tarefas 

dentro e fora de aula) 
 

- Postura (na participação, na forma de estar na aula…) 
 

20% 
 
 

10% 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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TÉCNICAS e PRÁTICAS COMERCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

COGNITIVO Aquisição e Aplicação de Conhecimentos 

- Teste de avaliação sumativa 
 

- Trabalhos de grupo 
- Relatórios 

- Fichas de trabalho 

50% 
 
 

20% 

SOCIOAFETIVO Atitudes e Valores 

 
- Empenho e Responsabilidade (envolvimento nas 

tarefas dentro e fora de aula) 
 

- Postura (na participação, na forma de estar na aula…) 
 

20% 
 
 

10% 
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Área Técnica do Curso Técnico de APOIO À INFÂNCIA 

Parâmetros de 
Avaliação 

Descritores de desempenho em consonância com as AE Áreas de Competências 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação 

Conhecimentos 

- Mobilizar conhecimentos e competências científicos e 
técnicos e a sua aplicação como resposta às consequências 
éticas, sociais, económicas e ecológicas e às necessidades 
do 
mercado de trabalho local, de acordo com os programas 
letivos 
e em consonância com as Aprendizagens Essenciais. 

- Saber científico, técnico e 
tecnológico 

- Fichas de Avaliação 

- Trabalho de Projeto 

- Trabalho de Pesquisa 

- Apresentações 

- Debates 

- Fichas Formativas 

- Portefólio 

- Trabalhos Práticos 

35 % 

Capacidades 

- Desenvolver as competências inscritas nas Aprendizagens 
Essenciais, relacionando com os descritores operativos das 
Áreas de Competências, tendo em conta o Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade. 

- Linguagens e textos 
- Informação e comunicação 
- Raciocínio e resolução de 
problemas 
- Pensamento Crítico e Criativo 
- Sensibilidade estética e artística 
- Consciência e domínio do 
Corpo 

- Fichas de Avaliação 
- Trabalho de Projeto 
- Trabalho de Pesquisa 
- Apresentações 
- Debates 
- Fichas Formativas 
- Portefólio 

- - Trabalhos Práticos 

35 % 

Atitudes 

- Demonstrar competências ao nível da Responsabilidade e 
do Empenho (Assiduidade, Pontualidade, Organização, 
Cumprimento de Normas e Regras, Participação no 
Trabalho Escolar), da Autonomia, da Atitude Crítica e da 
Cooperação (Iniciativa, Trabalho em Equipa, Assertividade). 

- Relacionamento Interpessoal 

- Desenvolvimento Pessoal e 
Autonomia 
Bem-estar, Saúde e Ambiente 

- Grelha de Observação 
Direta 

Autoavaliação 
30 % 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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DISCIPLINA DE ÁREA DE INTEGRAÇÃO - CURSOS PROFISSIONAIS 

Parâmetros 
de Avaliação 

Áreas de 
Competências* 

Descritores de desempenho em consonância com as AE Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Conhecimentos I 
- Atinge os conhecimentos e as competências específicas, de acordo com os 
programas letivos, as Aprendizagens Essenciais, os interesses e as 
necessidades do mercado de trabalho local. 

- Fichas de Avaliação 
- Trabalho de projeto 
- Apresentações 
- Fichas Formativas 
- Portfólio. 

35% 

Capacidades A, B, C, D, H 

- Atinge as capacidades previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade, 
referentes a: 

• Saber científico, técnico e tecnológico 

• Informação e comunicação 

• Raciocínio e resolução de problemas 

• Pensamento crítico e pensamento criativo 

• Bem-estar, saúde e ambiente. 

- Fichas de Avaliação  
- Trabalho de projeto 
- Apresentações 
- Fichas Formativas 
- Portfólio 
- Trabalhos 
- Relatórios de trabalhos 
oficinais e/ou 
laboratoriais. 

35% 

Atitudes E, F, G 

- Responsabilidade e empenho: 

• É assíduo e pontual 

• É organizado (ex.: faz-se acompanhar do material necessário, preserva 
o local de trabalho) 

• É responsável (ex.: cumpre as normas comportamentais estabelecidas, 
é pontual, cumpre regras de trabalho, respeita as instruções do 
professor, utiliza adequadamente materiais, equipamentos 
informáticos e espaços) 

• Participa no trabalho escolar (ex.: está atento, manifesta curiosidade, 
empenha-se na procura e no aprofundamento dos conhecimentos, 
expressa dúvidas, dificuldades ou necessidades, adere às tarefas 
propostas). 

 
- Autonomia e atitude crítica: 

• Revela autonomia (ex., revela iniciativa e capacidade de explorar, 
investigar e mobilizar conceitos em diferentes situações, inicia 
voluntariamente as tarefas) 

• Revela atitude crítica (ex.: exprime a sua opinião, reconhece os seus 
pontos fracos e fortes, evidencia capacidade de avaliação de situações 
concretas, coloca questões pertinentes) 

 
 
 

- Grelha de observação 
direta 
 
- Autoavaliação. 

30% 
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Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Cooperação 

• Colabora (ex.: demonstra capacidade de desenvolver trabalho em 
grupo, partilha conhecimentos, é solidário) 

• É assertivo (ex.: resolve problemas de natureza relacional de forma 
pacífica, revela capacidade de diálogo, estabelece acordos, respeita os 
outros, aceita diferentes pontos de vista, interage com tolerância). 
 



Página 32 de 34 
 Critérios de Avaliação – Ensino Profissional – 1.º, 2.º, e 3.º Anos 

ECONOMIA 
 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

 
 
 
COGNITIVO 
 
 
 

 
 
 
Aquisição e Aplicação de Conhecimentos 
 
 
  
 

 
- Teste de avaliação sumativa 
 
- Trabalhos de grupo 
- Relatórios  
- Fichas de trabalho 

 
50% 
 
 
20% 

 
 
 
 
SOCIOAFETIVO 
 
 

 
 
 
 
Atitudes e Valores 
 
 
 
 

 
- Empenho e Responsabilidade (envolvimento nas tarefas dentro 
e fora de aula) 
 
- Postura (na participação, na forma de estar na aula…) 

 
20% 
 
 
10% 

 
 
 
 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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COMUNICAR em INGLÊS - ENSINO PROFISSIONAL – TÉCNICO COMERCIAL  
 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

COGNITIVO 
COMPREENSÃO ORAL 
(LISTENING) - 20% 
PRODUÇÃO ORAL 
(SPEAKING) - 20% 
COMPREENSÃO e 
PRODUÇÃO ESCRITA 
(WRITING): 
 - Testes e/ou trabalhos 
    equiparados - 20% 
 - Produção escrita 

    Diversificada – 10% * 

 
 
 
 
    Aquisição e aplicação de conhecimentos 

 
 

    Desenvolvimento de competências comunicativas 
 
 
  
 

 
Testes de compreensão oral 
Simulação de diálogos (socialização, contexto 
profissional de atendimento e venda, …), role-play, 
apresentação oral de trabalhos, questões 
respondidas na aula 
 
Testes e/ou trabalhos equiparados de avaliação  
Exercícios de produção escrita diversificada 
(produção de diálogos, composições, mini testes ou 
fichas, trabalhos escritos, etc.) 

70% 

SOCIOAFETIVO 

 
RESPONSABILIDADE/AUTONOMIA 

• realiza as atividades/tarefas propostas     

• participa adequadamente - 6%  

• cumpre as regras de conduta/cidadania – 6% 
(pontualidade, respeito pelos outros, material 
escolar, prazos, etc) – 6% 

• revela atitude crítica e construtiva – 6%    

•  demonstra iniciativa (e cooperação) nas 
atividades dinamizadas -6% 

 

 
 
 
 
 
Grelhas de observação / registos comportamentais 
 

30% 

*Caso não se verifique a realização das atividades, a percentagem de 10% acrescenta-se à percentagem atribuída aos testes. 

 

 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 
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COMUNICAR em ESPANHOL - ENSINO PROFISSIONAL – TÉCNICO COMERCIAL 
 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação Peso 

COGNITIVO 
COMPREENSÃO ORAL (LISTENING) - 10% 
PRODUÇÃO ORAL (SPEAKING) - 10% 
COMPREENSÃO  
e PRODUÇÃO ESCRITA (WRITING): 
 - Testes e/ou trabalhos equiparados - 30% 
 - Produção escrita diversificada - 10% (a) 

 
TRABALHO(S) DE PROJETO - 10% (b) 

 
 
    Aquisição e aplicação de conhecimentos 

 
 

    Desenvolvimento de competências 
comunicativas 
 
 
  
 

 
Testes de compreensão oral 
Apresentação oral de trabalhos, role-play, debates, 
questões respondidas na aula 
Testes e/ou trabalhos equiparados de avaliação  
Exercícios de produção escrita diversificada 
(composições, mini testes, trabalhos escritos, etc) 
 
Trabalho(s) de projecto (com apresentação) 

70% 

SOCIOAFETIVO 

RESPONSABILIDADE/AUTONOMIA 

• realiza as atividades/tarefas 
propostas     

• participa adequadamente – 6%  

• cumpre as regras de 
conduta/cidadania – 6% 
(pontualidade, respeito pelos outros, 
material escolar, prazos, etc.) – 6% 

• revela atitude crítica e construtiva – 
6%    

•  demonstra iniciativa (e cooperação) 
nas atividades dinamizadas – 6% 

Grelhas de observação / registos comportamentais 
 

30% 

 
(a) Caso não se verifique a realização das atividades, a percentagem de 10% acrescenta-se à percentagem atribuída aos testes.  
(b) Caso não se verifique a realização de trabalho de projeto, a percentagem de 10% acrescenta-se à percentagem atribuída à oralidade (ficando listening = 15% e speaking = 15%).  

 
 
 

Ratificado em Reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2019 

 


