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D e p . d e C i ê n c i a s E x p e r i m e n t a i s – G r u p o 520 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo de 2021/2022 
Os critérios específicos presentes neste documento constituem uma base de trabalho uniformizadora da avaliação nas disciplinas do grupo de Biologia e Geologia desta escola, 

devendo ser aplicados por todos os professores, em todas as disciplinas, durante o ano letivo de 2021/2022. 

A atividade de avaliação sendo entendida como parte integrante do processo educacional, irá revestir-se de funções formativa e sumativa interdependentes e devidamente 

articuladas com as atividades de ensino-aprendizagem. A avaliação com funções formativas prevalecerá durante todo o processo educativo, sendo, porém, fundamental, os 

momentos de avaliação sumativa, realizada no final de cada período letivo e que traduzirá um juízo globalizante sobre o grau de consecução dos objetivos da disciplina. 

 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO FORMAL 
 Ciências Naturais (“regular”) 

• Questionários (escritos ou orais) de diversa amplitude programática 

• Atividades práticas e/ ou experimentais e/ou laboratoriais e registo dos resultados das mesmas. 

• Trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo. 

• Construção de maquetes 

 Biologia e Geologia 

• Questionários (escritos ou orais) de diversa amplitude programática 

• Trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo. 

• Atividades práticas e/ou experimentais e elaboração do relatório científico das mesmas 

• Portefólio de fundamentação de autorregulação 

 Biologia (“regular”) 

• Questionários (escritos ou orais) de diversa amplitude programática 

• Trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo. 

• Atividades práticas e/ou experimentais e elaboração do relatório científico das mesmas 

• Portefólio de fundamentação de autorregulação 

 Biologia (10º) (Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde (PTAS) 

• Testes escritos 

• Fichas de Trabalho 

• Trabalhos de grupo e /ou individuais; relatórios de trabalho prático 
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CRITÉRIOS GERAIS DE QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 
 Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis. Caso contrário, é atribuída a cotação de zero pontos à(s) resposta(s) em causa; 

 Sempre que se verificar um engano, deve ser riscado e corrigido à frente de modo bem legível. É expressamente proibido a utilização de corretor; 

 No caso de se responder ao mesmo item mais de uma vez, devem ser eliminadas, clara e inequivocamente, a(s) resposta(s) que se considerem 

incorretas. No caso de tal não acontecer, é cotada a resposta que surge em primeiro lugar; 

 Serão objeto de desvalorização todas as respostas que não estejam de acordo com o conteúdo da questão; 

 Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta, sendo as respostas incorretas cotadas com zero pontos. Também é 

atribuído a cotação de zero pontos às respostas que apresentem mais do que uma opção, ainda que nela esteja incluída a opção correta; 

 Nos itens de Verdadeiro/Falso são classificadas com zero pontos as respostas em que todas as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou 

falsas; 

 Nos itens de ordenamento, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta; 

 Nos itens fechados de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito de classificação 

os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem 

uma contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos; 

 Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação estão organizados em níveis de desempenho; 

 Nas questões que envolvam cálculos estes devem ser apresentados, caso seja apresentado apenas o resultado final, a cotação será zero. 
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE RELATÓRIOS 

 
A - Relatório Formal 

• Apresentação / Organização - 5% (1) 

• Domínio da Língua Portuguesa - 5% (1) 

• Definição do Objetivo - 10% (2) 

• Introdução – 15% a 25% (3 a 5) 

• Material Utilizado/Procedimento Experimental – 5% (1) 

• Registos e Observações – 25% (5) 

• Discussão/Conclusão – 25% a 35% (5 a 7) 

 

B - Relatório em V Gowin 

• Apresentação / Organização - 5% (1) 

• Língua Portuguesa-5% (1) 

• Questão Central-5% (1) 

• Princípios – 15% a 25% (3 a 5) 

• Conceitos – 5% (1) 

• Material/Procedimento-5% (1) 

• Resultados – 25% (5) 

• Discussão/Conclusão – 25% a 35% (5 a7) 

 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA 

 
Escrito – 50% (10) 

• Apresentação / Organização – 1 (5%) 

• Domínio da Trabalho Língua Portuguesa – 1 (5%) 

• Desenvolvimento – 8 (40%) 

- Pertinência dos conteúdos selecionados 

- Articulação entre a escrita e o suporte gráfico 

 

Apresentação Oral – 50% (10) 

• Adequação dos recursos – 2 (10%) 

• Clareza na exposição –3 (15%) 

• Domínio dos conteúdos – 3 (15%) 

• Postura/atitude – 2 (10%) 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

3º Ciclo – Ciências Naturais (“regular”) 
No quadro de capacidades a avaliar deverão ser consideradas: 

 DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS / COMPETÊNCIAS – 70% 

 DOMÍNIO DAS ATITUDES – 30% 

 
Aprendizagens  

Descritores de 
desempenho 

 

 
Instrumentos de avaliação 

 

 
Pesos  

Áreas 
Domínios 

da 
avaliação 

 
Aprendizagens essenciais transversais 

Áreas de 
Competências do 
Perfil dos Alunos 

(ACPA) 
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Conhecimentos 
/ Capacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escrita 

Selecionar e organizar informação, a partir de 
fontes diversas e de forma cada vez mais autónoma, 

integrando saberes prévios para construir novos 
conhecimentos. 

Descrever e classificar entidades e processos, 
selecionando e aplicando critérios pertinentes. 

Construir explicações científicas baseadas em 
conceitos e evidências científicas, obtidas através da 
realização de atividades de investigação práticas 

diversificadas – laboratoriais, de campo, de 
pesquisa, experimentais (com variáveis 

independentes, dependentes e controladas) - 
planeadas para responder a problemas. 

Construir modelos na representação e estudo de 
estruturas, sistemas e suas transformações. 
Reconhecer que a ciência geológica é uma atividade 
humana com objetivos, procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais ou históricos, que 
documentem a sua natureza. 
Aplicar as competências desenvolvidas em 
problemáticas atuais e em novos contextos. 
Formular e comunicar opiniões críticas e 
cientificamente fundamentadas sobre questões de 
cariz ciência-tecnologia-sociedade-ambiente. Integrar 
saberes de diferentes disciplinas para aprofundar 
temáticas de Ciências Naturais 

Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

Informação e 
comunicação 

Linguagens e textos 

Para cada domínio, o 

desempenho é 

caracterizado 

segundo cinco 

categorias: 

- CONSEGUIU... 

(respondeu de acordo 

com o esperado) 

- CONSEGUIU..., 

MAS... 

(respondeu de acordo 

com o esperado, mas 

pode ainda melhorar) 

- REVELOU 

DIFICULDADE EM... 

(mostrou dificuldades 

em responder de 

acordo com o 

esperado) 

- NÃO CONSEGUIU... 

(não conseguiu 

responder de acordo 

com o esperado) 

- NÃO RESPONDEU ... 

(não apresentou 

qualquer resposta) 

 
Os instrumentos de avaliação do domínio 

escrito serão os da tabela que se segue e a 

cada um deles é atribuído um fator de 

ponderação 

 

Instrumento de avaliação Fator de 
ponderação 

Questionário sumativo de 
grande amplitude 
programática (ensino 
presencial) 

40 

Questionário sumativo de 
pequena amplitude 
programática (ensino 
presencial) 

15 

Questionário sumativo de 
pequena amplitude 
programática (EaD) 

5 

Relatórios e Trabalhos 
escritos em grupo de 
pesquisa autónoma (EaD) 

5 

Relatórios e Trabalhos 
escritos em grupo de 
pesquisa autónoma 
(ensino presencial) 

10 

Relatórios e Trabalhos 
escritos individuais de 
pesquisa autónoma 
(ensino presencial) 

15 

Relatórios e Trabalhos 
escritos individuais de 
pesquisa autónoma (EaD) 

5 

Questionários orais 
/questões de aula 

5 

Modelos e Maquetes 10 

 

A classificação de cada instrumento de 

avaliação do aluno é multiplicada pelo fator 

de ponderação correspondente ao tipo de 

instrumento classificado. 

 

Cada resultado desse produto é uma parcela de 

uma soma final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 
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     Essa soma final é dividida pela soma dos 

fatores de ponderação dos instrumentos que os 

alunos usaram. 

 

Tal quociente é o resultado da classificação 

sumativa do aluno 
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Oral / 
Prática 

 Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

Informação e 
comunicação 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 
 

Linguagens e textos 

 Apresentação de relatórios, de atividades 
práticas e de trabalhos de pesquisa. 

Questionários orais Participação oral 

(estruturada ou 

espontânea) 
 

Questões de aula 

 

 
 

 

Atitudes 
O não cumprimento reiterado, em 
sala de aula, de regras sanitárias 

decorrentes da crise sanitária implica 
classificação (em cada item de 

avaliação das atitudes) não superior a 
4 pt. no final do ano letivo se for 

observado apenas num dos períodos 
letivos, a 2 se for observado em dois 
períodos letivos a 1 se for observado 

nos três períodos letivos 
 

A classificação final das atitudes 
implica ponderação diferenciada da 
classificação das atitudes em ensino 

presencial vs classificação das 
atitudes em EaD. A classificação das 

atitudes em ensino presencial 
corresponderá a 80% da classificação 

das atitudes e a do EaD 
corresponderá a 20% da classificação 

final das atitudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrumentos 
de avaliação 
em regime 
presencial 

Cumpre regras 
fundamentais para 

o desenrolar das 
atividades letivas 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

 Registo de 
observação do 

professor 
 

Participação oral 
(estruturada ou 

espontânea) 
 

Participações no 
programa INOVAR 

+ e outras 
ocorrências 
disciplinares 

 

Preenchimento de 
ficha de registo de 

autorregulação 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30% 

Realiza as tarefas 
propostas 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
Consciência e 

domínio do corpo 

6 

Revela 
cooperação 
interpares 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

 

6 

Expressa dúvidas, 
dificuldades e 
curiosidade 
científica 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 
 
 

6 

DESCRITORES DE 

DESEMPENHO 

(Atitudes em 

Regime presencial 

Classificação 

Sempre 6 

Frequentemente 4 

Algumas vezes 3 

Pouco 2 

Quase Nunca 1 

Nunca 0 
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  Operacionaliza 
autorregulação 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

   
 
 

6 

 

Instrumentos 
de avaliação 
em regime de 
EaD 

Grau de cumprimento de tarefas propostas em EaD Registo de 
observação do 

professor 

 

 
Cumpre as tarefas 
em Ead.. 
-sempre – 15 pts. 
frequentemente – 
10 pts. 
Algumas vezes – 7 
pts. 
Poucas vezes – 4 
pts 
Quase nunca 1 pt. 

Operacionaliza auto-regulação Preenchimento de 
ficha de registo de 
autorregulação 

 
 
 

 
Ficha de registo 
de autoregulação 
… completo – 15 
pts 
… quase completo 
– 10 pts 
… incmpleto – 8 
pts 
… muito 
incompleto – 2 pts 
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SECUNDÁRIO – BIOLOGIA E GEOLOGIA (10º e 11º) e BIOLOGIA (12º) 
No quadro de capacidades a avaliar deverão ser consideradas: 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS / COMPETÊNCIAS – 90% 

DOMÍNIO DAS ATITUDES – 10% 

 
 

 Áreas 
Domínios de 

avaliação 
Instrumentos de avaliação Peso Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos (ACPA) 
Aprendizagens essenciais 

transversais 
Descritores de 
desempenho 

Conhecimentos / 
Capacidades 

Teórico Os instrumentos de avaliação do domínio teórico serão 
os da tabela que se segue e a cada um deles é 
atribuído um fator de ponderação  

Instrumento de avaliação Fator de 
ponderação 

Questionário sumativo de grande 
amplitude programática (ensino 
presencial) 

70 

Questionário sumativo de pequena 
amplitude programática (ensino 
presencial) 

20 

Questionário sumativo de pequena 
amplitude programática (EaD) 

10 

Questionários orais 5 

A classificação de cada instrumento de avaliação do 
aluno é multiplicada pelo fator de ponderação 
correspondente ao tipo de instrumento classificado.  
Cada resultado desse produto é uma parcela de uma 
soma final.  
Essa soma final é dividida pela soma dos fatores de 
ponderação dos instrumentos que os alunos usaram.  
Tal quociente é o resultado da classificação da 
componente teórica do aluno 
 
 
 
 
 

70 Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Informação e 
comunicação 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Linguagens e textos 

Pesquisar e sistematizar 
informações, integrando 

saberes prévios, para 
construir novos 
conhecimentos. 

Explorar acontecimentos, 
atuais ou históricos, que 
documentem a natureza 

do conhecimento 
científico. Interpretar 
estudos experimentais 

com dispositivos de 
controlo e variáveis 

controladas, dependentes 
e independentes. 

Realizar atividades em 
ambientes exteriores à 
sala de aula articuladas 
com outras atividades 

práticas. 
Formular e comunicar 

opiniões críticas, 
cientificamente 

fundamentadas e 
relacionadas com 

Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente 

(CTSA). Articular 

Para cada domínio, o 

desempenho é 

caracterizado segundo 

cinco categorias: 

- CONSEGUIU... 

(respondeu de acordo 

com o esperado) 

- CONSEGUIU..., 

MAS... 

(respondeu de acordo 

com o esperado, mas 

pode ainda melhorar) 

- REVELOU 

DIFICULDADE EM... 

(mostrou dificuldades 

em responder de 

acordo com o 

esperado) 
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Prática 
 
 

Os instrumentos de avaliação do domínio prático serão 
os da tabela que se segue e a cada um deles é 
atribuído um fator de ponderação  

Instrumento de avaliação Fator de 
ponderação 

Questionário sumativo de pequena 
amplitude programática sobre 
atividades práticas ou 
experimentais (ensino presencial) 

40 

Questionário sumativo de pequena 
amplitude programática sobre 
atividades práticas ou 
experimentais (EaD) 

20 

Relatórios e Trabalhos escritos em 
grupo de pesquisa autónoma (EaD) 

20 

Relatórios e Trabalhos escritos em 
grupo de pesquisa autónoma 
(ensino presencial) 

50 

Relatórios e Trabalhos escritos 
individuais de pesquisa autónoma 
(ensino presencial) 

90 

Relatórios e Trabalhos escritos 
individuais de pesquisa autónoma 
(EaD) 

50 

Questionários orais sobre atividades 
páticas ou experimentais 

10 

A classificação de cada instrumento de avaliação do 
aluno é multiplicada pelo fator de ponderação 
correspondente ao tipo de instrumento classificado.  
Cada resultado desse produto é uma parcela de uma 
soma final.  
Essa soma final é dividida pela soma dos fatores de 
ponderação dos instrumentos que os alunos usaram.  
Tal quociente é o resultado da classificação da 
componente prática do aluno 
 
A oralidade é ponderada a partir de:  
Apresentação / Defesa de trabalhos 
Questionários orais 
Participação oral (dirigida ou espontânea) 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Informação e 
comunicação 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Linguagens e textos 

conhecimentos de 
diferentes disciplinas 

para aprofundar tópicos 
de Biologia e de 

Geologia. 

- NÃO CONSEGUIU... 

(não conseguiu 

responder de acordo 

com o esperado) 

- NÃO RESPONDEU ... 

(não apresentou 

qualquer resposta) 
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Áreas Instrumentos 
de avaliação 

Domínios de avaliação Áreas de 
Competências do 
Perfil dos Alunos 
(ACPA) 

Pesos Descritores de 
desempenho 

Atitudes 
 
A classificação final das 

atitudes implica ponderação 

diferenciada da classificação 

das atitudes em ensino 

presencial vs classificação das 

atitudes em EaD. A 

classificação das atitudes em 

ensino presencial 

corresponderá a 80% da 

classificação das atitudes e a do 

EaD corresponderá a 20% da 

classificação final das atitudes  

 
O não cumprimento reiterado, 

em sala de aula, de regras 

sanitárias decorrentes da crise 

sanitária  implica classificação 

(em cada item de avaliação das 

atitudes) não superior a 1 pt. no 

final do ano letivo se for 

observado apenas num dos 

períodos letivos, a 0.5 se for 

observado em dois períodos 

letivos a a 0.0 se for observado 

nos três períodos letivos 

 

Observação 
em aula 
 
Registos 
escritos 

Em regime 
presencial 

Cumpre regras fundamentais para o desenrolar das atividades letivas; Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 

2 10 Para cada domínio, 
o desempenho é 
caracterizado 
segundo cinco 
categorias: 
Revela sempre – 2 
pts 
Revela 
frequentemente – 
1.5 pts 
Revela várias vezes 
– 1 pt 
Revela pouco – 0.5 
pts. 
Nunca revela – 0.0 
pts 

Revela cooperação interpares Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

2 

Executa as atividades propostas de acordo com as instruções Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

2 

Autorregulação 
 
Portefólio de: 

1-  provas de avaliação corrigidas + análise das respostas erradas (o 
que fizeram e não deviam ter feito e o que deveriam ter feito e 
não fizeram e porquê em termos da matéria) 

2- Análise de produções escritas assinalando e justificando 
insuficiências científicas ou ausência de nexos causais na 
argumentação 

Ou 
Preenchimento de ficha de registo de autorregulação 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
Informação e 
comunicação 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

4 Faz sempre – 4 
pontos 
Nem sempre faz – 
2 ponto 
Raramente faz – 1 
ponto 
Não faz – 0 pontos 

EaD Grau de cumprimento das tarefas propostas em EaD Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
Informação e 
comunicação 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

5 10 Cumpre… 
Todas as tarefas – 
5 pts. 
A maioria das 
tarefas – 4 pts 
Algumas tarefas – 2 
pts 
Raramente – 1 pt 

Autorregulação 
 
Portefólio de: 

3-  provas de avaliação corrigidas + análise das respostas erradas (o 
que fizeram e não deviam ter feito e o que deveriam ter feito e 
não fizeram e porquê em termos da matéria) 

4- Análise de produções escritas assinalando e justificando 
insuficiências científicas ou ausência de nexos causais na 
argumentação 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
Informação e 
comunicação 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

5 Faz sempre – 5 
pontos 
Nem sempre faz – 
2 ponto 
Raramente faz – 1 
ponto 
Não faz – 0 pontos 
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Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde (PTAS)_Biologia (10º Ano) 
 
No quadro de capacidades a avaliar deverão ser consideradas: 

 

 DOMÍNIO DO CONHECIMENTO – 70% 

→ Testes escritos 40% 

→ Fichas de Trabalho 10% 

→ Trabalhos de grupo e /ou individuais; relatórios de trabalho prático 20% 

 

 DOMÍNIO DAS ATITUDES – 30% 

• Metodologia e organização – 18% 

→ Apresenta o material necessário às aulas - 3%; 

→ Organização do material – 4% 

→ Realiza as tarefas propostas na sala de aula de acordo com as instruções - 5% 

→ Intervém de forma organizada criando um bom ambiente de trabalho - 4%. 

→ Faz autorregulação – 2% 

 

• Valores e atitudes – 12% 

→ Cumpre regras fundamentais para o desenrolar das atividades letivas 4% 

→ Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente - 4% 

Ou 
Preenchimento de ficha de registo de autorregulação 
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→ Revela cooperação interpares – 4% 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro de referência dos critérios de avaliação na disciplina é o seguinte: 

Áreas 
Instrumentos de 

avaliação 
Domínios de avaliação 

 
Peso 
(%)  

Áreas de Competências do 
Perfil dos Alunos (ACPA) 

Aprendizagens essenciais 
transversais 

Descritores de 
desempenho 

Conhecimentos / 
Capacidades 

Instrumentos de grande 
amplitude programática: 

Provas escritas de 
avaliação sumativa 

 

Escrita 
 

 
 
 
 
 

40 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

• Pesquisar e sistematizar 
informações, integrando 
saberes prévios, para 
construir novos 
conhecimentos 

• Realizar atividades em 
ambientes exteriores à sala 
de aula articuladas com 
outras atividades práticas. 

• Formular e comunicar 
opiniões críticas, 
cientificamente 
fundamentadas e 
relacionadas com Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA).  

• Articular conhecimentos de 
diferentes disciplinas para 
aprofundar tópicos de 
Biologia  

 
 

 
 
 
 

 
Para cada domínio, o 
desempenho é 
caracterizado 
segundo cinco 
categorias: 
- CONSEGUIU... 
(respondeu de acordo 
com o esperado) 
- CONSEGUIU..., 
MAS... 
(respondeu de acordo 
com o esperado, mas 
pode ainda melhorar) 
- REVELOU 
DIFICULDADE EM... 
(mostrou dificuldades 
em responder de 
acordo com o 
esperado) 
- NÃO CONSEGUIU... 
(não conseguiu 
responder de acordo 
com o esperado) 
- NÃO RESPONDEU ... 

Instrumentos de pequena 
amplitude programática: 

 
Fichas de trabalho 

 
 
 
 
 
 

Atividades práticas e/ou 
experimentais 

Relatórios; 
Trabalhos de pesquisa 

Escrita 

 
 

 
   10 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

   Prática   
 

 
 
 
 
 

15 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
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Apresentação / Defesa 
de trabalhos 

Participação oral 
(dirigida ou 
espontânea) 

(Oralidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Linguagens e textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(não apresentou 
qualquer resposta) 
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Áreas Instrumentos  
de avaliação 

Domínios de avaliação Áreas de Competências do 
Perfil dos Alunos (ACPA) 

Peso 
(%) 

Descritores de desempenho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atitudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face ao conhecimento e 
à cidadania 

Cumpre regras fundamentais para o desenrolar 
das atividades letivas 
 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

Para cada domínio, o desempenho é 
caracterizado segundo cinco categorias: 
Revela sempre – 2 pts 
Revela frequentemente – 1.5 pts 
Revela várias vezes – 1 pt 
Revela pouco – 0.5 pts. 
Nunca revela – 0.0 pts 

Apresenta o material necessário às aulas  Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 

3 

Organização do material  
 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 

4 

Realiza as tarefas propostas na sala de aula  de 
acordo com as instruções  
 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 

5 

Intervém de forma organizada criando um bom 
ambiente de trabalho 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 

4 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o 
bem-estar e o respeito pelo ambiente  

Bem-estar, saúde e ambiente  

 

4 

Revela cooperação interpares 
 

Relacionamento interpessoal 4 

Autorregulação Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

2 Faz sempre – 2 pontos 
Nem sempre faz – 1 ponto 
Não faz – 0 pontos 


