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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
PORTUGUÊS 
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Oralidade 
- Interpretar discursos orais breves. 
- Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 
- Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência. 
- Compreender e apresentar argumentos. 
 

Leitura   
- Ler em voz alta palavras e textos. 
- Ler textos diversos. 
- Compreender o sentido dos textos. 
- Fazer inferências a partir da informação prévia ou contida no texto. 
- Organizar a informação contida no texto. 
- Avaliar criticamente textos. 
 

Educação Literária 
- Ler e interpretar textos literários. 
- Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nos textos literários. 
- Ler e escrever para fruição estética. 
 

Escrita 
- Planificar a escrita de textos. 
- Redigir corretamente. 
- Escrever textos narrativos. 
- Escrever textos de opinião. 
- Escrever textos diversos. 
- Rever textos escritos. 
 

Gramática 
- Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
- Conhecer classes de palavras. 
- Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
- Identificar e analisar unidades semânticas. 

Fichas sumativas 
de verificação de 
conhecimentos. 

20% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

20% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de Estudo 
Autónomo. 

15% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na solução de 
conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum.. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos materiais 
cuidadosamente. 

Observação direta 
e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
INGLÊS 
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O aluno expressa-se corretamente, atingindo as seguintes competências: 
 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
 
Listening (compreensão Oral) 
- Entende pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e informações que lhe 
são dadas; 
- Identifica palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais; 
- Compreende discursos com alguma complexidade, articulados de forma clara. 
- Identifica o conteúdo principal do que ouve e vê, assim como os intervenientes no 
discurso, a sequência do discurso e informações específicas. 
 
Reading (Compreensão escrita) 
- Segue instruções e reconhece informação que lhe é familiar; 
- Entende textos simplificados de leitura extensiva com vocabulário familiar; 
- Lê frases e pequenos textos em voz alta, de forma clara e compreensível; 
- Utiliza dicionários elementares com imagens (picture dictionaries). 
 
Spoken Interaction (Interação oral) 
- Pede e fornece informações sobre identificação pessoal; 
- Formula perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares; 
- Faz sugestões e convites simples; 
- Interage com o professor e/ou os colegas em situações do dia-a-dia; 
- Exprime-se, sem ajuda e de forma adequada a diferentes contextos. 
 
Written Interaction (Interação escrita) 
- Responde a um e-mail, chat ou mensagem de forma simples; 
 
Spoken Production (Produção Oral) 
- Produz corretamente sons, entoações e ritmos da língua inglesa; 
- Pronuncia com correção expressões e frases familiares; 
- Exprime gostos e preferências pessoais; 
- Fala sobre alguns temas trabalhados previamente: profissões, descrição física, rotinas 
diárias, atividades de tempos livres e alimentação; 
 
Writing ( Produção escrita) 
- Produz, sem ajuda, frases simples e diálogos com encadeamento lógico; 
- Produz um texto simples, de 20 a 30 palavras. 
- Redige mensagens e notas pessoais; 
- Redige postais e convites;  
- Descreve-se a si próprio e à família; 
- Descreve uma imagem usando there is/ there are. 
 
Lexis and Grammar (léxico e gramática) 
- Compreende formas de organização do léxico e algumas estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 
 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
- Reconhece elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 
estrangeira:  diferentes aspetos de si próprio; 
- Identifica pessoas, lugares e coisas que são importantes para si e para a sua cultura; 
- Localiza, no mapa, alguns países de expressão inglesa; 
- Associa capitais e algumas cidades aos países estudados; 
- Reconhece aspetos culturais de países de expressão inglesa, tais como bandeiras e 
símbolos nacionais, a alimentação e alguns costumes; 
- Conhece o seu meio e o dos outros para compreender a diversidade. 
 
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
- Comunica eficazmente em contexto; 
- Trabalha e colabora em pares e pequenos grupos; 
- Utiliza as TIC para comunicar, aceder ao saber em contexto e apresentar informação; 
- Pensa, reflete e argumenta  criticamente; 
- Relaciona e aplica conhecimentos numa perspetiva multidisciplinar; 
- Adquire os conhecimentos da disciplina, tomando consciência das conceções alternativas; 
- Desenvolve estratégias de regulação do próprio processo  de aprendizagem. 

Fichas sumativas 
de verificação 
de 
conhecimentos. 

20% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

20% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo. 

15% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na solução 
de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum.. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
ESPANHOL 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 
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Oralidade 
- Identifica as ideias principais e seleciona informação relevante não-verbal em textos 
variados com vocabulário muito frequente num discurso claro e em tom pausado; 
- Interage em conversas estruturadas, com pronúncia clara, ritmo e entoação 
apropriados, vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e recursos 
gramaticais adequados; 
- Exprime-se com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados, 
usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais 
adequados. 
 
Escrita 
- Segue instruções claras e diretas; 
- Identifica as ideias principais de um texto; 
- Seleciona informação pertinente em textos dialogais, descritivos e narrativos com 
ideias articuladas, marcadores explícitos e vocabulário frequente; 
- Preenche formulários e escreve correspondência; 
- Exprime-se com clareza, utilizando vocabulário frequente e frases com estrutura 
gramatical simples; 
- Constrói textos coerentes e coesos com conectores e tempos verbais adequados; 
- Escreve textos em suportes diversos, usando vocabulário frequente, estruturas 
gramaticais simples; 
 
Interculturalidade 
- Interpreta factos, atitudes, comportamentos e valores culturais; 
- Mobiliza conhecimentos de natureza diversa; 
- Demonstra abertura e empatia 

Fichas sumativas 
de verificação 
de 
conhecimentos. 

20% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

20% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo. 

15% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum.. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%. 



ANEXO II                     CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DAS DISCIPLINAS DE 3.º CICLO	 2020/2021	
 

O(A) Coordenador(a) de Departamento, A Direção Pedagógica, 2020/2021 

  5/19 

 

 

 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
HISTÓRIA 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 
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- Caracteriza as principais fases da evolução histórica; 

- Localiza, no tempo e no espaço, eventos e processos;  

- Compreende as condições e motivações dos factos históricos; 

- Distingue, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, 
económica, social, política e cultural, estabelecendo relações entre eles; 

- Relaciona a história nacional com a história universal, destacando a 
especificidade do caso português; 

- Estabelece relações entre o passado e o presente; 

- Compreende o caráter relativo dos valores culturais em diferentes 
tempos e espaços históricos; 

- Interpreta cronologias comparadas que sejam significativas para 
compreender a História de Portugal, relacionando-a com a História 
europeia e mundial; 

- Utiliza diferentes formas de representação espacial como fonte de 
compreensão da ação humana em diferentes espaços ao longo do 
tempo; 

- Reconhece a complexidade das ideias de mudança e continuidade em 
História, integrando noções sobre diferentes ritmos de evolução e 
múltiplas perspetivas sobre sentidos de mudança e permanência. 

- Integra na sua ideia de História uma visão diacrónica e 
multiperspetivada da ocupação humana dos espaços; 

- Interpreta fontes diversificadas para, com base nelas e em 
conhecimentos prévios, inferir leituras historicamente válidas e 
abrangentes sobre o passado; 

- Apresenta sínteses sobre acontecimentos, processos e períodos de 
diversas sociedades do passado, integrando contributos significativos 
para a humanidade, de vários indivíduos, grupos sociais, povos e 
civilizações; 

- Aplica terminologia e conceitos específicos da disciplina; 

- Argumenta com clareza e espírito crítico; 

- Executa com correção atividades práticas; 

- Comunica as suas ideias em História, por escrito (narrativas, relatórios 
de pesquisa, pequenos ensaios e respostas breves) e oralmente 
(debates e diálogos de grande e de pequeno grupo); 

- Utiliza as TIC para comunicar e partilhar as suas ideias em História; 

- Utiliza expressões artísticas para disseminar as suas ideias. 

Fichas sumativas 
de verificação 
de 
conhecimentos. 

20% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

20% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo. 

15% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum.. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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A LOCALIZAÇÃO SER CAPAZ DE:  

- Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito 
de escala.  

- Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a 
legenda, a escala e as coordenadas geográficas.   

- Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo mapas. 
- Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas.   
- Descrever a localização relativa do lugar onde vive, utilizando como referência 
a região do país onde se localiza, o país, a Europa e o Mundo.   

CONHECIMENTO DOS LUGARES E REGIÕES SER CAPAZ DE:   

- Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, 
regiões e distribuições de fenómenos geográficos.   

- Formular e responder a questões geográficas, utilizando atlas, fotografias 
aéreas, bases de dados e Internet.   

-Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando 
planisférios e mapas de diferentes escalas.  

-Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos 
naturais e humanos a nível nacional, europeu e mundial, utilizando um conjunto 
de recursos que incluem material audiovisual, internet, notícias da imprensa 
escrita, gráficos e quadros de dados estatísticos.   

-Selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de 
forma clara e adequada em gráficos (lineares, histogramas, sectogramas, 
pirâmides etárias), mapas (de manchas, temáticos) e diagramas.   

-Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a 
partir de exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas. 
Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando 
conclusões e apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e/ou 
em material audiovisual.   

-Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa em trabalho de campo 
(mapas, entrevistas, inquéritos), realizando o registo da informação geográfica.  

-Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, 
técnicas e conhecimentos geográficos.  

  

O DINAMISMO DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS SER CAPAZ DE:   

- Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos 
naturais e humanos evidenciadas em trabalhos realizados, formulando 
conclusões e apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e/ou 
material audiovisual.   

- Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente 
natural, refletindo sobre as soluções possíveis.   

- Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, 
sugerindo ações concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental 
desses espaços. 
 - Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da 
preservação e conservação do ambiente como forma de assegurar o 
desenvolvimento sustentável.  

Fichas sumativas 
de verificação 
de 
conhecimentos. 

20% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

20% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo. 

15% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
MATEMÁTICA 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 
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Raciocínio matemático 
- Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender 
e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.  
 
Comunicação matemática  

- Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e rigor, 
para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da geometria e da matemática em geral 
(convenções, notações, terminologia e simbologia);  
- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e áreas da atividade humana e social;  
- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem;  
- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  
 
Resolução de problemas  
- Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, 
concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de 
tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

Fichas sumativas 
de verificação 
de 
conhecimentos. 

25% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

15% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo. 

15% 
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M
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  



ANEXO II                     CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DAS DISCIPLINAS DE 3.º CICLO	 2020/2021	
 

O(A) Coordenador(a) de Departamento, A Direção Pedagógica, 2020/2021 

  10/19 

 

 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
CIÊNCIAS NATURAIS 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 
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- Adquire os conhecimentos da disciplina, tomando consciência das conceções 

alternativas; 

- Utiliza corretamente os termos e conceitos científicos; 

- Compreende os conceitos específicos da disciplina; 

- Interpreta textos, gráficos, tabelas, informações de dados e resultados 

experimentais; 

- Argumenta com clareza e espírito crítico;  

- Aplica conhecimentos adquiridos a novas situações; 

- Representa a informação de modo diferente; 

- Executa com correção atividades práticas; 

- Manipula, com correção e segurança, o material e equipamento; 

- Usa corretamente a língua portuguesa na comunicação oral e escrita; 

- Utiliza formatos diversos para aceder e apresentar informação; 

- Relaciona harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida; 

- Analisa e compreende acontecimentos, tendo em vista a evolução das ideias 

pessoais na compreensão do meio envolvente. 

Fichas sumativas 
de verificação 
de 
conhecimentos. 

20% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

20% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo. 

15% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
FÍSICO-QUÍMICA 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 
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A demonstração das competências envolve a mobilização dos conteúdos 
programáticos, estipulando-se como: 
 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
- Caracterizar o objeto de estudo da Física e da Química enquanto Ciências; 
- Mobilizar conceitos (físicos e químicos) e a sua interligação, leis e teorias; 
- Reconhecer a importância de ideias centrais, tais como as leis de conservação 
e a Tabela Periódica dos elementos químicos, 
- Apreender o modo como alguns conceitos se desenvolveram, bem como 
identificar algumas características básicas do trabalho científico necessárias ao 
seu próprio desenvolvimento; 
- Interpretar alguns fenómenos naturais com base em conhecimento químico. 
- Conhecer marcos importantes na História da Ciência; 
- Reconhecer o impacto do conhecimento da Física e da Química na sociedade. 
- Diferenciar explicação científica de não científica; 
- Identificar áreas de intervenção da Física e da Química em contextos pessoais, 
sociais, políticos, ambientais; 
- Interpretar a diversidade de materiais existentes e a fabricar. 
 
Do tipo procedimental: 
- Selecionar material de laboratório adequado a uma atividade experimental; 
- Construir uma montagem laboratorial a partir de um esquema ou de uma 
descrição, 
- Identificar material e equipamento de laboratório e explicar a sua 
utilização/função; 
- Manipular, com correção e respeito por normas de segurança, material e 
equipamento. Recolher, registar e organizar dados de observações 
(quantitativos e qualitativos) de fontes diversas; 
- Interpretar simbologia de uso corrente em Laboratórios de Química e de Física 
(regras de segurança de pessoas e instalações, armazenamento, manipulação e 
eliminação de resíduos), 
Planear uma experiência para dar resposta a uma questão – problema; 
- Formular uma hipótese sobre o efeito da variação de um dado parâmetro; 
- Identificar parâmetros que poderão afetar um dado fenómeno e planificar 
modo(s) de os controlar; 
- Analisar dados recolhidos à luz de um determinado modelo ou quadro teórico. 
- Interpretar os resultados obtidos e confrontá-los com as hipóteses de partida 
e/ou com outros de referência; 
- Discutir os limites de validade dos resultados obtidos respeitantes ao 
observador, aos instrumentos e à técnica usados; 
- Reformular o planeamento de uma experiência a partir dos resultados obtidos. 
- Elaborar um relatório sobre uma atividade experimental por si realizada; 
- Executar, com correção, técnicas previamente ilustradas ou demonstradas; 
- Exprimir um resultado com um número de algarismos significativos 
compatíveis com as condições da experiência. 

Fichas sumativas 
de verificação 
de 
conhecimentos. 

20% 

70% 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

20% 

Projetos. 15% 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo. 

15% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
EDUCAÇÃO VISUAL / ATELIER DE ARTES 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS PONDERAÇÃO (%) INSTRUMENTOS 
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Técnica 
Conhecer e dominar as características das diferentes linguagens artísticas 
às quais a área da Educação Visual e Tecnológica recorre. 

20% 

70% 

Grelha de 
Observação/Registo 

 
Tarefas formativas 

/ Diário gráfico. 
 

Projetos 
 

Portefólio 

Representação 
Conhecer e dominar as diferentes técnicas de representação a que a área 
da educação visual e tecnológica recorre. 

20% 

Interpretação e Comunicação 
Conhecer e dominar a linguagem e processo específicos de comunicação na 
área da Educação Visual e Tecnológica. 

20% 

Experimentação e Criação 
Conhecer o método de projeto e explorar modos de conceção diversos. 10% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas 
próprias ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes 
elementos da comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

30% 

Observação direta e 
indireta 
(Grelhas de 
observação, fichas 
de verificação e 
registo). 

* Cada uma das competências deve ser avaliada, pelo menos uma vez por semestre, em diferentes instrumentos de avaliação. 

** Cada uma das competências da componente comportamental tem um peso percentual de 5%. 
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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 
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Comportamento em ambientes digitais 

- Conhece os diferentes sistemas operativos e ferramentas digitais, adotando 

práticas seguras de instalação e utilização, visando a proteção da privacidade; 

- Recorre às ferramentas digitais e à navegação na internet de forma segura, 

compreendendo o porquê dessa necessidade; 

- Conhece e respeita os direitos de autor dos recursos digitais a que acede; 

- Desenvolve espírito crítico perante a mensagens manipuladas ou falsas, assim 

como dos riscos do uso inadequado de imagens, sons ou vídeos. 

 

 Investigação e pesquisa 

-Planifica estratégias de investigação e pesquisa online; 

-Sabe utilizar os motores de busca e recorrer a palavras chave; 

-Analisa criticamente a qualidade da informação pesquisada; 

-Conhece as potencialidades de aplicações para apoiar investigações  online; 

- Utiliza o computador ou outros dispositivos digitais para organizar e gerir a 

informação. 

 

Comunicação e colaboração 

- Consegue identificar, selecionar e utilizar as ferramentas tecnológicas mais 

adequadas à realização e comunicação do seu trabalho; 

- Utiliza diferentes meios e aplicações para colaborar e comunicar; 

- Apresenta e partilha os seus trabalhos recorrendo a meios digitais. 

 

Criatividade e Inovação 

- Compreende e utiliza técnicas elementares de captação e edição de imagem, 

som, vídeo e modelação 3D; 

-Elabora e executa um plano para a resolução de um dado problema, 

recorrendo a imagem, som, vídeo ou modelação 3D, respeitando no processo as 

normas dos direitos de autor; 

-Criação de artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e 

propósitos específicos. 

 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

15% 

70% Portefólio 25% 

Projetos/ 

Trabalhos 
práticos 

30% 
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Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3º CICLO 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 
Atividades Físicas* 

Aptidão Física** Conhecimentos Comportamento*** 7º 8º 9º 

Instrumentos Grelha de Observação Direta Grelha de Observação Direta Questionário Oral 
Portefólio Grelha de Observação Direta 

Nível 1 
 

O aluno revela uma grande falta de assiduidade;  e/ou o aluno não cumpre ou recusa-se a participar nas tarefas propostas. 
 

Nível 2 
 

O aluno não manifesta o desempenho mínimo das Atividades Físicas; e/ou o aluno não se encontra na Zona Saudável de Aptidão Física nos testes selecionados; e/ou o aluno 
não revela os Conhecimentos selecionados; e/ou o aluno não revela um Comportamento ajustado. 

 

Nível 3 5 NI 6 NI 5 NI + 1 NE 
O aluno desenvolve as capacidades 
motoras evidenciando aptidão 
neuromuscular em 3 testes e aptidão 
aeróbia (obrigatório), enquadradas na 
Zona Saudável de Aptidão Física do 
programa FITescola, para a sua idade e 
sexo. 

O aluno evidencia um conhecimento 
Suficiente, Bom, Muito Bom ou Excelente 

O aluno evidencia um comportamento 
Suficiente, Bom ou Muito Bom 

Nível 4 6 NI 5 NI + 1 NE 5 NI + 2 NE O aluno evidencia um conhecimento Bom, 
Muito Bom ou Excelente 

O aluno evidencia um comportamento Bom 
ou Muito Bom 

Nível 5 7 NI 5 NI + 2 NE 4 NI + 2 NE 
+ 1 PA 

O aluno evidencia um conhecimento Bom, 
Muito Bom ou Excelente 

O aluno evidencia um comportamento Bom 
ou Muito Bom 

* De acordo com o Programa Nacional de Educação Física e Aprendizagens Essenciais. 

** No caso de as aulas passarem do regime Presencial para o Ensino À Distância, será o domínio da Aptidão Física que irá determinar o nível da classificação final, de acordo com o número de testes dentro da 
Zona Saudável da Aptidão Física. 

*** De acordo com a Componente Comportamental, descrita nos Critérios Gerais de Avaliação do 2º/3º Ciclo do Ensino Básico do Colégio Verde Água – Ensino Básico e Academias. 

  

ATESTADO MÉDICO: A avaliação das competências gerais relacionadas com as áreas das Atividades Físicas e Aptidão Física, serão realizadas de acordo com as limitações descriminadas no atestado médico. 
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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
TRABALHO DE PROJETO 

 

COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 

CO
GN

IT
IV

A  

(C
ON

HE
CI

M
EN

TO
S E

 C
AP

AC
ID

AD
ES

) 

- Reconhece a importância do trabalho de projeto para a sua 

aprendizagem; 

- Mobiliza procedimentos de trabalho em grupo; 

- Identifica e segue as etapas do trabalho de projeto; 

- Colmata lacunas e dificuldades diagnosticadas no âmbito do trabalho 

de projeto; 

- Adquire competências de pesquisa e tratamento de informação; 

- Apresenta progressos na sua capacidade comunicativa; 

- Diversifica na utilização de instrumentos (analógicos e digitais), 

verificando a sua pertinência e credibilidade. 

Tarefas 

formativas de 

verificação de 

conhecimentos. 

40% 

70% 

Instrumentos 

reguladores do 

Projeto. 
30% 

CO
M

PO
RT

AM
EN

TA
L*

 

(A
TI

TU
DE

S E
 V

AL
OR

ES
) 

Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos 
da comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 

direta e 

indireta 

(Grelhas de 

observação, 

fichas de 

verificação e 

registo). 

30% 

*Cada uma das competências gerais da componente comportamental tem um peso percentual de 5%.  
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 ENSINO BÁSICO E ACADEMIAS 

 
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

3.º CICLO 
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 
COMPONENTE COMPETÊNCIAS GERAIS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO (%) 

CO
GN

IT
IV

A 

(C
ON

HE
CI

M
EN

TO
S E

 C
AP

AC
ID

AD
ES

) 

Conceitos: 
- Identifica/ reconhece e adquire conceitos; 
- Adquire a terminologia. 
 
Procedimentos básicos: 
- Compreende, relaciona e aplica os conhecimentos adquiridos; 
- Utiliza os conhecimentos e organiza-os coerentemente para compreender a 
realidade. 
 
Comunicação: 
- Expressa-se com clareza e correção em diferentes situações de comunicação e 
na estruturação do pensamento próprio. 
 
Compreensão:  
- Compreende ideias essenciais, explicando enunciados e resolvendo exercícios. 
 
Interpretação: 
- Analisa e integra a informação; 
- Distingue o essencial do acessório. 
 
Reflexão 
- Comenta acontecimentos e problemas do quotidiano mostrando curiosidade, 
espírito crítico e capacidade de reflexão. 
 
Expressão: 
- Usa a terminologia rigorosa e adequada; 
- Adota estratégias adequadas à resolução de problemas e tomada de decisões; 
- Expressa e compreende pontos de vista sentimentos e ideias. 
 
Técnicas e procedimentos: 
- Pesquisa, seleciona, organiza e interpreta informação para a utilizar 
adequadamente na resolução de questões, necessidades, problemas e 
conceção de projetos; 
- Apresenta uma metodologia personalizada de trabalho, organização de tarefas 
e métodos de estudo. 
 
Criatividade: 
- Demonstra criatividade na realização das atividades. 
 
Domínio do corpo: 
- Controla e domina o corpo segundo a natureza da atividade e os contextos em 
que ocorrem. 
 
Atitude cívica individual e coletiva 
- Reconhece e considera opiniões e sentimentos alheios; 
- Desenvolve/organiza experiências de intercâmbio cultural, ou de trabalho na 
escola ou de serviço comunitário; 
- Expressa opiniões, ideias e factos; 
- Argumenta e debate cívica e criticamente as suas ideias e as dos outros;  
- Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio desempenho; 

-Demonstra respeito pelas diferenças culturais, religiosas, de género, etc; 
-Demonstra respeito pelas obrigações e responsabilidades relativas à cidadania 
ativa local, regional e global. 

Tarefas 
formativas de 
verificação de 
conhecimentos. 

15% 

60% Projetos. 30% 

Tarefas de auto 
e 
heteroavaliação. 

15% 
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CO
M

PO
RT

AM
EN

TA
L*

 

(A
TI

TU
DE

S E
 V

AL
OR

ES
)  

Assiduidade/pontualidade 
- Revela assiduidade; 
- Revela pontualidade diariamente. 
 
Empenho 
- Revela interesse e rigor na realização das tarefas propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, superando-se. 
 
Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e sempre que solicitado; 
- Revela iniciativa e pensamento reflexivo, crítico e criativo; 
- Faz intervenções adequadas. 
 
Cidadania e integridade 
- Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
- Age eticamente nos diferentes contextos e situações, respondendo pelas próprias 
ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, professores e restantes elementos da 
comunidade educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de aperfeiçoamento próprio e na 
solução de conflitos. 
 
Autonomia e liberdade 
- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio constante dos outros; 
Manifesta autonomia pessoal centrada na livre escolha e no bem comum. 
 
Responsabilidade 
- Respeita prazos de realização e entrega;  
- Revela maturidade perante a realização das tarefas e as funções atribuídas; 
- Traz o material necessário; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos equipamentos e utiliza os diversos 
materiais cuidadosamente. 

Observação 
direta e indireta 
(Grelhas de 
observação, 
fichas de 
verificação e 
registo). 

40% 

*Cada uma das competências da componente comportamental tem um peso percentual de 5%. 


