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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2017/18 – 2.º ciclo 

PORTUGUÊS 

Conhecimentos e Capacidades – 90 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Compreensão do Oral 5 % 

Expressão Oral 5 % 

Leitura (Compreensão Escrita) 40 % 

Escrita 25 % 

Gramática 15 % 

Componentes do currículo de caráter transversal – 10 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras de convivência, cidadania e Regulamento Interno 
(assiduidade, pontualidade, comportamento) 

4 % 

Cumprimento de tarefas (TPC, material, organização e autonomia) 4 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Participação e interação 1 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 1 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras. 

 

INGLÊS 

Conhecimentos e Capacidades – 90 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Compreensão do Oral 10 % 

Compreensão Escrita 30 % 

Expressão Oral 10 % 

Expressão Escrita 15 % 

Domínio Vocabular 10 % 

Gramática 15 % 

Componentes do currículo de caráter transversal – 10 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras de convivência, cidadania e Regulamento Interno 
(assiduidade, pontualidade, comportamento) 

4 % 

Cumprimento de tarefas (TPC, material, organização e autonomia) 4 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Participação e interação 1 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 1 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras. 

 

 

HISTÓRIA e GEOGRAFIA de PORTUGAL 

Conhecimentos e Capacidades – 90 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Conhecimentos 

90 % 
Capacidades/Aptidões 

Componentes do currículo de caráter transversal – 10 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras de convivência, cidadania e regulamento interno, 
assiduidade e pontualidade e comportamento. 

5 % 

Cumprimento de tarefas: Trabalhos de casa, material e organização. 3 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 1 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 1 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras 
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MATEMÁTICA 

Conhecimentos e Capacidades – 90 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

C1 - Raciocínio matemático 30 % 
20 
% 90 

% 

C2 - Comunicação matemática 30 % 

C3 - Resolução de problemas em contextos diversos 40 % 

Conhecimentos/Desempenho no cumprimento das metas 70 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para Fichas de avaliação. 

Componentes do currículo de caráter transversal – 10 % 

Educação para a cidadania - Assiduidade/Pontualidade; 

- Responsabilidade - Cumprimento de regras/material 
necessário/organização; 

- Participação - Hábitos de trabalho/realização de tarefas extra letivas 
(TPC); 

- Autonomia - Espírito de iniciativa / confiança em si próprio. 

6 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 2 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 2 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para Educação para a cidadania. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

Conhecimentos e Capacidades – 90 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

C1 – Aplicação de conhecimentos 50 % 20 
% 90 

% 
C2 - Comunicação 50 % 

Conhecimentos/Desempenho no cumprimento das metas 70 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para Fichas de avaliação. 

Componentes do currículo de caráter transversal – 10 % 

Educação para a cidadania - Assiduidade/Pontualidade; 

- Responsabilidade - Cumprimento de regras/material 
necessário/organização; 

- Participação - Hábitos de trabalho/realização de tarefas extra letivas 
(TPC); 

- Autonomia - Espírito de iniciativa / confiança em si próprio. 

6 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 2 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 2 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para Educação para a cidadania. 

 

EDUCAÇÃO VISUAL 

Conhecimentos e Capacidades – 80 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Execução dos Projetos 30 % 

Criatividade e Expressividade 10 % 

Compreensão de conhecimentos 40 % 

Componentes do currículo de caráter transversal – 20 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de Regras 8 % 

Participação/Autonomia 7 % 

Organização/Utilização do material 3 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 1 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 1 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

Conhecimentos e Capacidades – 80 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Execução dos Projetos 30 % 

Criatividade e Expressividade 10 % 

Compreensão de conhecimentos 40 % 

Componentes do currículo de caráter transversal – 20 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de Regras 8 % 

Participação/Autonomia 7 % 

Organização/Utilização do material 3 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 1 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 1 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras. 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

Conhecimentos e Capacidades – 80 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Conhecimentos 55 % 

Prática instrumental 25 % 

Componentes do currículo de caráter transversal – 20 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento 14 % 

Apresentação dos materiais necessários 4 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 1 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 1 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecimentos e Capacidades – 80 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Área das Atividades Físicas: 

Situações de prova (sequências gímnicas, situações de jogo, percursos, 
coreografias, exercício critério, etc.) 

50 % 

Área da Aptidão Física: 

Aptidão Física – Tabela de valores de referência para a zona saudável da 
bateria de testes do Programa FitEscola 

20 % 

Área dos Conhecimentos: 

Testes escritos ou trabalhos escritos ou questionamentos orais ou outros que 
estejam adequados ao objeto de avaliação 

10 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para Fichas de avaliação. Aos alunos avaliados com declaração Médica, a 
avaliação deste domínio incide na totalidade na Área dos Conhecimentos. 

Componentes do currículo de caráter transversal – 20 % 

Educação para a cidadania Assiduidade / Pontualidade 3 % 

Comportamento/ Participação 10 % 

Apresentação do material necessário à aula 3 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 1 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 3 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o comportamento/Participação. 
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 

Conhecimentos e Capacidades – 80 % 

Incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, 
tendo por referência os 
documentos curriculares em 
vigor 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Fichas de trabalho, trabalhos de casa e/ou relatórios 20 % 

Trabalhos de pesquisa (Individuais e/ou em grupo) 20 % 

Leitura e interpretação de documentos específicos da Disciplina 20 % 

Oralidade (participação espontânea e/ou exposição oral/apresentação de 
trabalhos) – uso correto do vocabulário da disciplina 

20 % 

Componentes do currículo de caráter transversal – 20 % 

Educação para a cidadania Respeito e cumprimento de regras de conduta e relacionamento 
interpessoal (comportamento correto na aula: participação ativa; 
colaboração responsável com colegas e professor; capacidade de escuta, 
diálogo e crítica construtiva; espírito crítico expresso em opiniões 
fundamentadas; interiorização e vivência coerente de um código ético-
moral) 

5 % 

Empenho e cumprimento de tarefas (realização de atividades de forma 
autónoma; concretização dos compromissos assumidos; assiduidade e 
pontualidade; intervenções oportunas, frequentes e com ordem) 

5 % 

Organização e apresentação do material escolar e valorização da 
aprendizagem (apresentação dos materiais necessários e organizados; 
procura e seleção da informação de acordo com critérios éticos; 
demonstração de uma atitude de curiosidade, interesse, honestidade e rigor 
intelectual) 

5 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa 

(compreende enunciados orais e escritos -   exprime-se 
oralmente e por escrito de forma adequada às 
situações  de comunicação) 

3 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo 2 % 

 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 Percentagem 

Responsabilidade 30 % 

Participação na aula/trabalhos 30 % 

Comportamento 40 % 

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Conhecimentos e Capacidades – 80 % 

Incide sobre o desenvolvimento 
de projetos, através de um 
trabalho conjunto e em 
simultâneo para as 
aprendizagens de diferentes 
domínios, bem como a 
programação e o 
desenvolvimento de trabalho 
interdisciplinar, sempre que 
possível e adequado. 

Subcritérios/Instrumentos Percentagem 

Participação oral e escrita. 30 % 

Trabalho individual/grupo. 50 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para Participação oral e escrita. 

Componentes do currículo de caráter transversal – 20 % 

Educação para a cidadania Cumprimento de regras e normas de funcionamento. 16 % 

Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

Utilização correta e adequada da língua portuguesa. 2 % 

Utilização das TIC Recurso às TIC na realização de trabalhos ou como apoio ao estudo. 2 % 

Nota: Quando não for possível avaliar algum dos subcritérios, a sua avaliação reverte para o cumprimento de regras e normas de funcionamento. 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 Percentagem 

Responsabilidade 30 % 

Participação na aula/trabalhos 30 % 

Comportamento 40 % 


