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1. INTRODUÇÃO BREVE 

 
“ A avaliação é uma necessidade vital do ser humano porque lhe serve para orientar, de forma 
válida, as decisões individuais e colectivas.” 
 
 “ Princípios gerais da avaliação: 
 
 A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem; 
 A avaliação exige uma prévia e clara definição daquilo que se pretende avaliar e dos fins em 
vista; 
 A avaliação exige a escolha de várias técnicas e instrumentos de avaliação em função dos 
objectivos e das finalidades; 
 A avaliação exige que se tire partido dos pontos fortes de cada instrumento de avaliação e se 
reduza ao mínimo o efeito dos seus pontos fracos; 
 A avaliação é um meio necessário para se atingir um fim ( a melhoria da aprendizagem dos 
alunos ) e não um fim em si mesmo.” 
 

In  Avaliando para melhorar a aprendizagem 
 
 A avaliação é uma das tarefas mais difíceis, mas, simultaneamente, das mais nobres que um 
professor pode realizar, desde que não a confunda ou até substitua pela classificação.  
 A avaliação ajuda o aluno a reconhecer a sua real aprendizagem, o seu estádio de aquisição 
de conhecimento, os conteúdos que ainda não domina, mas ajuda também o professor nas opções 
futuras, nas estratégias e metodologias que necessita reformular. Podemos então afirmar que, com 
uma “boa ” avaliação, todos os intervenientes do processo ensino-aprendizagem ficam a ganhar. De 
acordo com o pensamento de Álvarez Méndez, a avaliação deve sempre ser uma actividade crítica, 
reflexiva, que leva a reformulações, a novas tomadas de posição; o professor aprende para 
conhecer, melhorar e colaborar com o aluno. Este, por sua vez, aprende com a própria avaliação, 
correcção e, principalmente, com a reflexão que, em conjunto, venha a realizar com o seu 
professor.1  
 Avaliamos para conhecer, muitas vezes com interferências externas, outras partindo de 
preconceitos, nem sempre utilizando os melhores instrumentos. No entanto, fazemo-lo conscientes 
de que estamos a realizar uma avaliação de qualidade. 
 Mas poderá uma avaliação ser de qualidade se não for Formativa? Pensamos que não. “ Em 
rigor, deve entender-se que avaliar com intenção formativa não é o mesmo que medir ou qualificar, 
nem examinar, nem aplicar testes. Paradoxalmente, a avaliação tem a ver com actividades de 
qualificar, medir, corrigir, classificar, certificar, examinar, testar, mas não se confunde com elas.”2 
 A avaliação pressupõe a participação activa e colaborante do aluno, não pode depender do 
poder do professor e só um trabalho conjunto pode levar ao êxito. 
 “ Precisamos de aprender com e a partir da avaliação. A avaliação actua, então, ao serviço 
do conhecimento e da aprendizagem e ao serviço dos interesses formativos que deve servir. 
Aprendemos com a avaliação quando a convertemos em actividade de conhecimento e com o 
momento da correcção quando o convertemos em actos de aprendizagem. Só quando asseguramos 

                                                 
1 Cf MÉNDEZ, J. M. A. Avaliar para conhecer, Examinar para excluir, Edições Asa, Porto 2002 
2 MÉNDEZ, J.M.A. Avaliar para conhecer, Examinar para excluir, Edições Asa, Porto 2002. 
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a aprendizagem podemos assegurar a avaliação, a boa avaliação que forma, convertida ela própria 
em meio de aprendizagem e em expressão de saberes.”3 
 Álvarez Méndez, ao caracterizar a Avaliação, apresenta os seguintes traços:4 

• Democrática: alude à necessária participação de todos os que se vêem afectados pela 
avaliação, principalmente o professor e o aluno, não como meros espectadores ou 
sujeitos passivos que respondem mas que reagem e participam nas decisões que são 
adoptadas e que os afectam; 

• Deve estar, sempre e em todos os casos, ao serviço dos protagonistas no processo de 
ensino e de aprendizagem e, especialmente, ao serviço dos sujeitos que aprendem; 

• A negociação de tudo o que a avaliação abarca é condição essencial; 
• A avaliação deve ser um exercício transparente em todo o seu percurso, durante o qual 

se organiza a publicidade e o conhecimento dos critérios a aplicar; 
• A avaliação faz parte de um contínuum e, como tal, deve ser processual, contínua, 

integrada no currículo e, com ela, a aprendizagem. Não se trata das tarefas discretas, 
descontínuas, isoladas, insignificantes na sua especificidade. Avaliar somente no fim, 
seja por unidade de tempo ou de conteúdo, é chegar tarde para assegurar a 
aprendizagem contínua e oportuna; 

• Será sempre, e em todos os casos, avaliação formativa, motivadora e orientadora. Longe 
fica a intenção sancionadora. Toda a prática avaliativa que não forme, que não eduque e 
com a qual as pessoas não aprendam deve ser eliminada; 

• Se se aceita que os alunos sejam responsáveis pela sua aprendizagem, também o 
devem ser da avaliação e da classificação dessa mesma aprendizagem; 

• A avaliação deve caracterizar-se pela orientação no sentido da compreensão e da 
aprendizagem e não no sentido do exame; 

• A preocupação da avaliação de centrar-se na forma como o aluno aprende, sem descurar 
a qualidade do que aprende. 

 
Até aqui, tem sido feita referência ao que é a avaliação, assumindo que nem tudo o que se 

ensina e se aprende é avaliado. A avaliação deverá ser orientada para a aprendizagem e para o 
currículo e este ultrapassa em muito os conteúdos programáticos. A avaliação deve expressar o 
global, daí que se deva considerar (mesmo sabendo das dificuldades), atitudes, disposições, 
capacidade de discernimento, respeito pelos outros, espírito de solidariedade e cooperação e desejo 
de aprender.5 
 Uma boa avaliação é sempre potenciadora de uma boa aprendizagem e de um bom ensino, 
pelo que deveremos utilizar formas e métodos inovadores e até arrojados6, porque a novas formas 
de ensino devem corresponder novas formas e diversificadas de avaliação. 
 Os critérios de avaliação gerais e específicos agora aprovados pretendem ser um contributo 
para a melhoria da qualidade da avaliação.  
 
 
 
 
 
2. REGRAS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
1. O Conselho Pedagógico elabora e aprova os CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO E NORMAS 

GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES E FICHAS DO ENSINO SECUNDÁRIO; 
2. Os Grupos / Departamentos disciplinares elaboram os critérios específicos de avaliação, tendo 

em consideração as determinações do CONSELHO PEDAGÓGICO; 

                                                 
3 Idem 
4 Cf Ibidem 
5 Cf Perrenoud P., La construcción del éxito y del fracaso escolar, Morata/Padeia, Madrid 1990 
6 Cf Méndez J.M.A., Avaliar para conhecer, Examinar para excluir 
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3. O CONSELHO PEGAGÓGICO aprova os critérios específicos de cada Grupo / Departamento e 
elabora um documento oficial; 

4. Depois de definidos e aprovados os critérios específicos de cada Grupo/Departamento, os 
professores informarão os alunos dos critérios de avaliação da disciplina; 

5. No início do ano lectivo, cada professor apresentará aos alunos: 
• Os objectivos da disciplina; 
• Os critérios de avaliação referentes a todos os instrumentos e modelos utilizados, 

com linguagem adequada ao ano e idade; 
• A tipologia dos testes e de outros elementos de avaliação; 
• Os critérios gerais de correcção dos elementos de avaliação. 
 

6. Os professores fazem, em cada final de período, um momento de auto-avaliação e hetero-
avaliação que deve ser sumariado. A estratégia utilizada para tal fica ao critério de cada grupo. 

 
 
 
 

3. NORMAS GERAIS PARA TESTES E FICHAS DE AVALIAÇÃO 
 

a. A marcação dos testes de avaliação será feita em diálogo com os professores e os 
alunos da turma; 

b. Quando for necessário, compete ao DT resolver os possíveis desentendimentos; 
c. Não se realizam testes da formação específica em dias seguidos e sempre que possível 

devem realizar-se em semanas diferentes; 
d. Os testes são marcados obrigatoriamente no Livro de Ponto; 
e. Em cada dia os alunos não podem realizar mais do que um teste de avaliação; 
f. Em cada semana não se podem realizar mais de três testes e de preferência em dias 

alternados; 
g. Os professores devem distribuir a marcação dos testes por todo o período e não 

concentrá-los junto às reuniões intercalares e/ ou de final de período; 
h. Os alunos serão sempre informados dos conteúdos a avaliar nos testes; 
i. Os alunos serão sempre informados dos critérios de correcção; 
j. Os alunos serão sempre informados da cotação a atribuir a cada pergunta, antes ou 

durante a realização do teste; 
k. Os alunos serão sempre informados da cotação atribuída a cada resposta; 
l. Os testes serão sempre entregues aos alunos e corrigidos na aula. 
m. Não se podem realizar testes ou fichas de avaliação no dia seguinte a actividades. 

 
 
 

4. PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS GERAIS      
 
A elaboração dos Critérios Gerais orienta-se pelos seguintes princípios: 
 
1º O nosso Projecto Curricular de Escola, que considera importante: 

  a) diversificar as metodologias de ensino ( logo de avaliação); 
  b) valorizar as metodologias de aprendizagem e não de ensino; 

c) integrar conhecimentos, capacidades e atitudes; 
d) introduzir no Colégio uma dinâmica de participação e discussão de ideias. 

2º O nosso Ideário, que considera importante: 
a) desenvolver no aluno  o sentido de justiça, da sua integridade e da dignidade 
humana; 
b) ajudar o aluno a ser interveniente na sociedade. 
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 4º A portaria nº 550-D/2004 que afirma que: 
  A avaliação das aprendizagens orienta-se pelos seguintes princípios: 
  a) Qualidade das aprendizagens; 
  b) Contextualização; 
  c) Diversificação de técnicas e instrumentos de avaliação; 
  d) Diversificação dos intervenientes; 
  e) Transparência do processo de avaliação; 
  f) Valorização da informação sistemática ao aluno. 
 
 
 
 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

Cada Grupo / Departamento Curricular elabora os CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE 
AVALIAÇÃO, de acordo com as seguintes CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO: 

 
1. A avaliação efectua-se diversificando os métodos e técnicas; 
2. Os critérios de avaliação serão claros no “peso” a atribuir a cada um deles; 
3. O mesmo instrumento de avaliação não pode ter “ pesos “ diferentes; 
4. Toda a avaliação será expressa em termos quantitativos; 
5. A terminologia a usar será uniforme ao nível do Grupo / Departamento; 
6. Às competências e aos conteúdos será atribuído no máximo 80%; 
7. Para o cálculo da média dos vários instrumentos utilizados consideraram-se todas as 

classificações obtidas até à atribuição da nota de cada período; 
8. Os alunos que não realizem um qualquer elemento de avaliação deverão apresentar 

justificação oficial para que o professor e o Director de Turma considerem a realização de 
novo elemento de avaliação, que poderá ser um teste global extraordinário no final do ano. 
Se essa justificação não for apresentada ou aceite o aluno será avaliado com 0 (zero) nesse 
mesmo elemento de avaliação; 

9. Nas disciplinas onde se venham a realizar Provas Globalizantes, estas realizam-se em 
regime de anonimato e terão na avaliação o mesmo peso e o mesmo tratamento de um 
teste; 

10. Ao conjunto Atitudes/Comportamentos e Participação/ Empenho não pode ser atribuído um 
valor inferior a 20% e igual em todas as disciplinas do Departamento; 

11. O valor atribuído a cada um destes parâmetros traduz a avaliação realizada desde o primeiro 
dia de aulas do ano ao final do período que está a ser avaliado; 

12. Este valor é distribuído pelos dois parâmetros e não poderá ser inferior a 10% para cada; 
13. O resultado da aplicação destes parâmetros dá ao professor, um valor de referência, a 

partir do qual se pondera a proposta de classificação a atribuir, tendo em atenção toda 
a situação do aluno e a sua progressão ao longo do ano; 

14. As Atitudes / Comportamentos serão avaliadas em todas as actividades. Essa avaliação tem 
como referência o Ideário e realiza-se considerando o modo como o aluno: 

• Manifesta interesse pelas actividades propostas; 
• Procura aprofundar os conhecimentos; 
• Coopera / relaciona-se com os outros; 
• Manifesta um comportamento adequado ao espaço sala de aula e outros; 
• É pontual e assíduo ( sistematicamente ); 
• Coopera com o Colégio e está disponível para participar nas suas actividades. 

15. A Participação / Empenho será avaliada em todas as actividades. Essa avaliação realiza-se, 
tendo em consideração o modo como o aluno: 
• Adere e intervêm nas actividades de sala de aula, 
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• Manifesta conhecimento dos conteúdos; 
• Aplica os conhecimentos em novas situações; 
• Usa a linguagem específica da disciplina; 
• Coopera com os outros; 
• Resolve exercícios e/ou problemas na aula; 
• Revela organização do trabalho de aula e / ou de casa; 
• Participa nas Visitas de Estudo; 
• Participa noutras actividades promovidas pelo Colégio. 

16. A avaliação das Atitudes / Comportamentos e Participação / Empenho deve ter como 
referência as seguintes grelhas: 

 
 
 

ATITUDES / COMPORTAMENTO 
 
 

Valores 
Parâmetros 

 
8 

 
11 

 
14 

 
16 

 
18 

 
20 

Manifesta interesse 
pelas actividades 
propostas 
 

 
Raramente 

 
Algumas 
vezes 

 
Com 
regularidade 

 
Com muita 
regularidade 

 
Quase 
Sempre 

 
Sempre 
 

Procura aprofundar os 
conhecimentos 
 

 
Raramente 

 
Algumas 
vezes 

 
Com 
regularidade 

 
Com muita 
regularidade 

 
Quase 
sempre 

 
Sempre 

Coopera/ relaciona- 
-se  com os outros 
 

 
Raramente 

 
Algumas 
Vezes 
 

 
Com 
regularidade 

 
Com muita 
regularidade 

 
Quase 
sempre 

 
Sempre 

Manifesta um 
comportamento 
adequado ao espaço 
de sala de aulas e 
outros 
 

 
Raramente 

 
Algumas 
vezes 

 
Com 
regularidade 

 
Com muita 
regularidade 

 
Quase 
sempre 

 
 
Sempre 

É pontual e assíduo  
( sistematica- 
mente ) 
 

 
Raramente 

 
Algumas 
vezes 

 
Com 
regularidade 

 
Com muita 
regularidade 

 
Quase 
sempre 

 
Sempre 

Coopera com o 
Colégio e está dis-
ponível para partici-
par nas suas activi-
dades. 
 

 
Raramente 

 
Algumas 
vezes 

 
Com 
regularidade 

 
Com muita 
regularidade 

 
Quase 
sempre 

 
 
 
Sempre 

Outros 
 

      

 
 

Participação / Empenho 
 

Valores 
Parâmetros 

 
8 

 
11 

 
14 

 
16 

 
18 

 
20 
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Adere e 
intervêm nas 
actividades 
propostas 

Muito 
esporadica-
mente e sem 
qualidade 

Esporadicament
e e apenas 
quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando 
solicitado ou 
espontanea-
mente, com 
qualidade 

Quase 
sempre de 
modo 
espontâneo e 
com boa 
qualidade 

Sempre e 
com 
excelente 
qualidade 

Manifesta 
conhecimento 
dos conteúdos 

Muito 
esporadica-
mente e sem 
qualidade 

Esporadicament
e e apenas 
quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando 
solicitado ou 
espontanea-
mente, com 
qualidade 

Quase 
sempre de 
modo 
espontâneo e 
com boa 
qualidade 

Sempre e 
com 
excelente 
qualidade 

Aplica os 
conhecimentos 
em novas 
situações 

Muito 
esporadica-
mente e sem 
qualidade 

Esporadicament
e e apenas 
quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando 
solicitado ou 
espontanea-
mente, com 
qualidade 

Quase 
sempre de 
modo 
espontâneo e 
com boa 
qualidade 

Sempre e 
com 
excelente 
qualidade 

Usa a linguagem 
específica da 
disciplina 

Esporadica-
mente 

Algumas vezes Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

 
Sempre 

Coopera com os 
outros 

Esporadica-
mente 

Algumas vezes Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

Sempre 

Resolve 
exercícios e/ou 
problemas na 
aula ou em casa 
 

Muito 
esporadica-
mente e sem 
qualidade 

Esporadicament
e e apenas 
quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando 
solicitado ou 
espontanea-
mente, com 
qualidade 

Quase 
sempre de 
modo 
espontâneo e, 
com boa 
qualidade 

Sempre e 
com 
excelente 
qualidade 

Revela 
organização do 
trabalho da aula 
e de casa 

Esporadica-
mente 

Algumas vezes Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

 
Sempre 

Participa nas 
Visitas de 
Estudo 

Esporadica-
mente 

Algumas vezes Com 
regularidade 

Com muita 
regularidade 

Quase 
sempre 

Sempre 

Participa noutras 
actividades 
promovidas 

Muito 
esporadica-
mente e sem 
qualidade 

Esporadicament
e e apenas 
quando 
solicitado, mas 
sem ou com 
pouca qualidade 

Com 
regularidade 
inconstante 
quer na 
qualidade 
quer na 
quantidade 

De modo 
constante, 
quando 
solicitado ou 
espontanea-
mente, com 
qualidade 

Quase 
sempre de 
modo 
espontâneo e, 
com boa 
qualidade 

Sempre e 
com 
excelente 
qualidade 

 
 
 
 
 

6. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

6.1. DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS EXACTAS 
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6.1.1. Matemática 
 

� Para a avaliação periódica final da disciplina ter-se-á em atenção os seguintes parâmetros 
e os respectivos pesos: 

� 80% - Competências e Conteúdos








−

−

latóriosojectos

FichassTrabalho

Testes

Re,Pr

,%10

%70

 

� 10% - Atitudes/Comportamento 

� 10% - Participação/Empenho 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

� No primeiro e segundo períodos serão realizados dois testes escritos. 

� No terceiro período será realizado um teste escrito.  

� Em todos os períodos será realizado, pelo menos, outro instrumento de avaliação que terá 
uma ponderação de 10% no parâmetro Competências e Conhecimentos.  

� Antes de cada teste o Professor apresentará aos alunos a matriz onde constam os seguintes 
elementos: tipologia do teste, conteúdos programáticos, e critérios de correcção. 

 

TIPOLOGIA DOS TESTES/ FICHAS 

 

• Será realizada uma ficha de avaliação por período e num tempo de quarenta e cinco 
minutos. Esta será constituída apenas por questões de desenvolvimento. 

 Os testes serão constituídos por duas partes. A primeira parte será formada por cinco 
questões de escolha múltipla. Cada questão vale nove pontos, uma questão não respondida, 
errada ou anulada tem a cotação de zero pontos. A primeira parte corresponde a uma 
cotação total de quarenta e cinco pontos. A segunda parte será constituída por questões de 
desenvolvimento que corresponderá, no total, a uma cotação de cento e cinquenta e cinco 
pontos. 

 

 

6.1.2. Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
 

� Para a avaliação periódica final da disciplina ter-se-á em atenção os seguintes parâmetros 
e os respectivos pesos: 
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� 80% - Competências e Conteúdos








−

−

latóriosojectos

FichassTrabalho

Testes

Re,Pr

,%20

%60

 

� 10% - Atitudes/Comportamento 

� 10% - Participação/Empenho 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

� No primeiro e segundo períodos serão realizados dois testes escritos. 

� No terceiro período será realizado um teste escrito.  

� Em todos os períodos será realizado, pelo menos, outro instrumento de avaliação que terá 
uma ponderação de 20% no parâmetro Competências e Conhecimentos.  

� Antes de cada teste o Professor apresentará aos alunos a matriz onde constam os seguintes 
elementos: tipologia do teste, conteúdos programáticos, e critérios de correcção. 

 

TIPOLOGIA DOS TESTES/ FICHAS 

 
• Nos 10.º e 11º anos, será realizada uma ficha de avaliação por período e num tempo de 

quarenta e cinco minutos. Esta será constituída apenas por questões de 
desenvolvimento.  

Os testes serão constituídos por 2 a 4 conjuntos de itens. Cada conjunto, é introduzido 
por meio de um texto, de uma tabela ou de uma figura, sempre contextualizados em 
situações da realidade. Em cada conjunto, existem itens de resposta restrita e um item de 
composição. 

 
 
 
 

6.1.3. Tecnologias da Informação e da Comunicação 
 

• Para a avaliação periódica final da disciplina ter-se-á em atenção os seguintes 
parâmetros e os respectivos pesos: 

 

• 80% - Competências e Conteúdos; 

 

• 10% - Atitudes/Comportamento; 

• 10% - Participação/Empenho; 

 Testes - 40% 

 Projectos - 25% 

 Fichas - 15% 
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• No primeiro e segundo período os alunos realizam um teste, uma ficha e um projecto. 
No terceiro período os alunos realizam um teste e um projecto. 

• Nos testes teóricos, em que exista escolha múltipla, esta não será a descontar.  

• Antes de cada teste o Professor apresentará aos alunos a matriz onde constam os 
seguintes elementos: tipologia do teste; conteúdos programáticos; e critérios de 
correcção. 

 

 

6.2. DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

6.2.1. Biologia e Geologia / Física e Química A / Física / Química 
 

• A classificação atribuída em cada período aos testes é obtida por média 
aritmética arredondada às décimas; 

• Os relatórios são elaborados com base nas aulas de realização de 
experiências, no caso das actividades experimentais, e com base em temas 
propostos para investigação, no caso das actividades de pesquisa/ trabalhos 
de Grupo/ APSA. 

• A elaboração dos relatórios deve estar de acordo com as normas 
estabelecidas pela comunidade científica. Poderão sofrer adaptações a indicar 
antes de cada trabalho. 

• A classificação atribuída em cada período aos relatórios é obtida por média 
aritmética arredondada às décimas. 

• Para além destes elementos referentes à avaliação de conteúdos poderão ser 
realizadas ficha de conteúdos mais específicos. 

• Estas fichas podem realizar-se em qualquer momento. 
• No cálculo da média final do 3º período, exclui-se o teste com a classificação 

mais baixa, desde que não seja a de um teste do último período. No caso de 
faltar a um teste durante o ano, mesmo com justificação oficial, será esse o 
não considerado no cálculo atrás referido. 

• Os alunos terão de realizar no, mínimo, 4 testes de avaliação 
 

Avaliação Final 
 

 
• Participação e empenho       10% 

• Atitudes e Comportamento       10% 

• Relatórios/Trabalhos de Grupo/Trabalhos de Pesquisa/Ficha  20% 

• Testes          60% 

 

 
 

6.3. DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 
 

6.3.1. Historia / Economia / Psicologia 
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• Os alunos serão avaliados de forma contínua através de vários instrumentos de 

avaliação, escritos e orais, que abaixo se indicam. 
• Durante o ano, realizar-se-ão seis testes escritos, distribuídos pelos três períodos.  
• Um dos testes poderá ser substituído pela prova globalizante, quando esta existir. 
• No cálculo da média dos testes, no terceiro período, o aluno poderá não considerar a 

nota mais baixa, desde que não seja a de um teste do 3º período ou a da prova 
globalizante. No caso de faltar a um teste durante o ano, mesmo com justificação oficial, 
será esse o não considerado no cálculo atrás referido. 

• Tendo em conta os instrumentos de avaliação definidos, os alunos e os professores 
deverão preencher, no final de cada período, as fichas de auto e hetero-avaliação que 
contêm todas as indicações que permitem calcular a nota final. 

• Os testes serão elaborados de acordo com a matriz a fornecer aos alunos. Qualquer 
alteração desta deverá ser comunicada. 

• Os testes e os trabalhos de investigação serão avaliados na escala de 0 a 20 valores. 
• Os outros trabalhos, com o peso de 10%, serão avaliados na escala de 0 a 20 valores ou 

de acordo com os patamares já definidos e que vêm indicados nas fichas auto avaliação. 
• Os professores identificam com os alunos, caso a caso, de acordo com a planificação, 

cada trabalho a realizar. 
 
Avaliação Final 
 

� competências e conhecimentos adquiridos ( 80% da nota final )  
70% testes escritos e trabalhos de investigação; 
10% outros trabalhos como fichas de observação, apresentação de trabalhos,  guiões 
de visitas de estudo, resumos, relatórios, produção de textos argumentativos, fichas 
de trabalho, trabalhos de grupo, etc. Estes trabalhos, quando realizados na aula, 
podem ocorrer em qualquer momento, sem aviso prévio. 

� atitudes/comportamento 10% da nota final. 
� participação/empenho 10% da nota final. 
 

Os trabalhos de casa serão considerados no parâmetro da participação e empenho e 
só terão uma apreciação por parte do professor 

 
6.3.2. Filosofia 

 
• Competências e conteúdos 80% da classificação final. 

o 70% testes escritos e trabalhos de investigação 
o 10% outros trabalhos, como fichas de observação, apresentação de trabalhos, 

guiões de visita de estudo, resumos relatórios, produção de textos 
argumentativos, fichas de trabalho, trabalhos de grupo. 

• Atitudes/ comportamento 10%. 
• Participação/ empenho 10%. 
• Os alunos serão informados dos objectivos, conteúdos e especificidade dos 

diferentes trabalhos a realizar. 
• Os trabalhos de casa serão considerados no parâmetro da participação e empenho e 

só terão uma apreciação por parte do professor. 
• Os trabalhos de carácter específico, realizados na sala de aula, inserem-se no âmbito 

da avaliação contínua, podendo ser realizados em qualquer momento. 
• Os testes serão elaborados de acordo com a matriz previamente divulgada. 
• Os testes e todos os outros trabalhos serão avaliados na escala de 0 a 20 valores 
• Os testes serão elaborados de acordo com a matriz previamente divulgada.  
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6.3.3. Geografia 

 
1. REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

 
Competências 
nos Domínios 

Referentes de Avaliação Critérios de 
Avaliação 

Instrumentos de 
Avaliação 

Conhecimentos/ 
Competências/ 
Capacidades 

Conceitos 
Aplicação de conceitos a situações 
concretas 
Avaliação de situações 
Identificação de situações-problema 
Resolução de problemas 
Colocação de dúvidas pertinentes 
Utilização de técnicas: 

� De pesquisa 
� De análise geográfica 

- observação 
- descrição 
- leitura 
- análise 
- interpretação 
- avaliação 

� De expressão gráfica 
Evolução no processo de 
aprendizagem 
 

Correcção 
 
 Estrutura 
 
Adequação 
 
Qualidade 
 
Regularidade 
 
Clareza 
 
Coerência 
 
Diversidade 
 
Objectividade 
 

Testes 
 
Fichas 
 
Caderno Diário 
 
Trabalho de aula: 
   - individual 
   - em grupo 
 
 
Trabalho de 
Casa 
 
 
Comunicação: 
   - oral 
   - escrita 
 
 
 

 
� Domínio dos Conhecimentos/Competências/Capacidades – 80% (70% - Testes e Trabalhos 

de grande envergadura. 10% - Fichas de Trabalho realizadas na aula, Recensões Críticas e 
Relatórios de Visitas de Estudo. Os trabalhos de carácter específico realizados na sala de 
aula inserem-se no âmbito da avaliação contínua. Os alunos serão informados dos 
objectivos, especificidade e aspectos a valorizar na avaliação dos diferentes trabalhos.  Os 
trabalhos de sala de aula podem ser realizados sem calendarização prévia, com o objectivo 
de promover o estudo regular, no âmbito da avaliação contínua. 

� Domínio das Atitudes / Comportamento - 10% 
� Domínio da Participação / Empenho - 10%- Os trabalhos de casa serão considerados neste 

parâmetro sendo avaliados qualitativamente. 
� No final de cada período, alunos e professor, deverão preencher ficha de auto e hetero-

avaliação 
 
 
2.  TIPOLOGIA DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
2.1. TESTES/QUESTÕES 

• Os testes são de realização escrita, constituídos por 3 a 4 grupos, correspondendo cada 
grupo a um subtema do(s) tema(s) leccionados. São cotados de 0 a 20 valores. Têm a 
duração de 90 minutos. 

• Todas as questões são de resposta obrigatória, exigindo respostas de composição curta 
e de composição extensa. 

• Todos os grupos de questões são introduzidos por textos, mapas, gráficos ou quadros. 
• Os alunos só podem usar material de escrita, máquina de calcular e régua. 
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2.2. TRABALHOS DE GRUPO 
 

• Os trabalhos de grupo são de realização escrita, podendo haver lugar à comunicação 
oral. 

• Correspondem a um subtema do(s) tema(s) leccionados. São desenvolvidos em sala de 
aula, por um período  que não deverá exceder as 2 semanas( 10 aulas de 45 minutos ). 

• Na realização de todos os trabalhos, os alunos deverão utilizar técnicas de pesquisa, de 
análise geográfica e de expressão gráfica. 

• Os grupos de trabalho serão constituídos por 3 a 5 alunos. 
• No primeiro trabalho do ano lectivo os grupos resultarão de auto-organização dos alunos. 

Nos trabalhos de grupo subsequentes, consoante a avaliação do processo anterior, o 
professor poderá intervir no processo de constituição dos grupos. 

 
 

3. CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO DOS TESTES 
 

 A cotação completa só será atribuída quando se verificarem as seguintes condições: 

3.1. As respostas devem ser elaboradas: 

• De forma clara e organizada, revelando um correcto domínio da expressão escrita; 
• De modo a valorizar os aspectos essenciais em detrimento dos acessórios; 
• Utilizando um vocabulário científico adequado. 

 3.2. Nas questões de composição curta, as respostas deverão ser precisas e concisas, 
versando os conteúdos/conceitos nelas implícitos, sendo de privilegiar a objectividade e a 
capacidade de síntese. 

 3.3. Nas questões de composição extensa são valorizadas a correcção/fundamentação 
científica da argumentação utilizada, bem como a estrutura coerente das respostas. 

 3.4 Nas questões em que se pedem exemplos é aceite qualquer um, desde que  
convenientemente aplicado. 

 3.5. A análise de mapas, figuras ou outro tipo de representação deve ser baseada numa  
correcta leitura da informação, evidenciando os aspectos mais importantes. 

 3.6. Nas questões onde se pedem juízos de valor, é tido em atenção: 

• O domínio do vocabulário geográfico; 
• O sentido crítico;  
• A capacidade de argumentação revelada. 

3.7. Não serão pontuadas as respostas em que os alunos façam descrições, tentando, 
unicamente, mostrar que sabem a matéria, não estabelecendo relação entre o  exposto e a 
questão em causa.  

 
 
4 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE GRUPO 

 
• O resultado da observação da participação dos elementos de cada grupo de trabalho é 

traduzido em registos de avaliação que correspondem a 10% da classificação. 
• O cumprimento do prazo de entrega corresponde a 10% da classificação. 
• O trabalho escrito tem uma classificação máxima de 30% e a comunicação oral de 50% 

num total de 80%. Quando for definido não haver comunicação oral, o trabalho escrito 
passa a ter a classificação máxima de 80%. 

• A avaliação do trabalho escrito e da comunicação oral é feita de acordo com os critérios 
abaixo enunciados, esta através de grelhas de auto, hetero e co-avaliação. 
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Critérios de Avaliação 

 
Trabalho Escrito Comunicação Oral 
Estrutura 
 
Adequação dos conteúdos 
 
Correcção 
 
Qualidade 
 

Organização 
 
Adequação 
 
Correcção 
 
Pertinência 
 
Qualidade 

 
 
 
 
6.4. DEPARTAMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS 
 

6.4.1.  Português e Inglês 
 
AA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO DO ALUNO(A) NO FINAL DE CADA PERÍODO SERÁ OBTIDA COM BASE NOS SEGUINTES 
CRITÉRIOS: 
• Conteúdos e Competências 80% 

o O professor poderá optar pelas seguintes modalidades, a decidir no início de cada 
período lectivo:  

a) 2 testes (30%+30%) + trabalho(s) individual(is) / grupo (20%) 
b) 1 teste (50%) + trabalho(s) individual(is) / grupo (30%) 
Em casos excepcionais e devidamente justificados, o professor poderá optar 
por realizar unicamente testes. Neste caso, a percentagem de 80% será 
dividida pelos testes realizados. 

• Participação e Empenho 10% 
• Atitudes e Comportamento 10% 

 
 

1. TRABALHOS INDIVIDUAIS / GRUPO 
Os alunos serão informados dos objectivos, especificidade e aspectos a valorizar na 
avaliação dos diferentes trabalhos. 

2. TESTES 
Seguem uma matriz comum, fornecida aos alunos no início do ano lectivo. Caso seja 
realizado um teste de carácter diferente, será apresentada, antecipadamente, a matriz do 
mesmo aos alunos. 
 
 

 
6.5. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

6.5.1. Educação Física 
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Modelo de Avaliação 
 

A nota atribuída no final de cada período e do ano lectivo advém de uma avaliação inicial, do 
empenho e da progressão demonstrada pelo aluno ao longo do ano nas matérias leccionadas. 
 

A avaliação dos alunos em Educação Física nas diferentes matérias será realizada em 
função de quatro áreas: 

• Condição Física, onde se avalia o nível funcional das estruturas e sistemas responsáveis 
pelos aspectos quantitativos da acção, incidindo-se, fundamentalmente sobre as qualidades 
físicas, em especial sobre as capacidades condicionais (força, velocidade, resistência e 
flexibilidade) e as capacidades coordenativas (reacção, orientação, ritmo e equilíbrio). 

 
• Habilidade Motora, onde se avalia o nível funcional das estruturas e sistemas responsáveis 

pelos aspectos qualitativos da acção. Aqui, incide-se sobre as qualidades motoras, em 
especial sobre as capacidades coordenativas expressas em habilidade motora geral e 
habilidade motora específica. 

 
 
• Relações Sócio-afectivas, onde se avaliam atitudes e valores, demonstrados pelos alunos 

durante o processo ensino aprendizagem, nomeadamente em relação à assiduidade e 
pontualidade, participação e empenho, disciplina e responsabilização, capacidade relacional 
/ afectividade e autonomia. 

 
• Conhecimentos teóricos, onde se avaliam os conhecimentos dos alunos relativamente aos 

conteúdos das diferentes matérias, por meio de testes e/ou trabalhos, fichas e/ou relatórios. 
 

A avaliação dentro de cada matéria é realizada a partir dos domínios do desempenho (área 
da Condição Física; área da Habilidade Motora); dos saberes (Conhecimentos teóricos); das 
atitudes e comportamentos (Relações Sócio-afectivas), segundo a seguinte ponderação: 

 
 

 
 

Domínio do Desempenho (60%) 

 Secundário 

Prestação Motora 
25% 

Progressão / Evolução na Aprendizagem 
25% 

Condição Física 10% 

 
 

Domínio dos Saberes (20%) 

 Secundário 

Testes e/ou trabalhos e/ou Fichas e/ou 
Relatórios  

20% 
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OBS: Quando não existirem elementos de avaliação no domínio dos saberes, os 20% 
respeitantes a este domínio, passam de uma forma equitativa (10%) para cada um dos dois 
primeiros itens do domínio do desempenho. 
 
 
 
 
 

Domínio das Atitudes e Comportamentos (20%) 

 Secundário 

Assiduidade; Pontualidade; Empenho; 
Utilização do equipamento adequado; 
Desenvolvimento da autonomia 

20% 

 
 
NOTA: Avaliação Alternativa – em caso de atestado médico temporário ou permanente, 
deve cada professor fornecer ao aluno os critérios individuais de avaliação. No entanto, o 
domínio das atitudes e comportamentos não pode ser inferior a 20%. 
 
 
 
 

6.6. DEPARTAMENTO DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
 

6.6.1. Geometria Descritiva A 
 

AA  aavvaalliiaaççããoo do aluno(a) no final de cada período será obtida com base nos seguintes 
critérios: 
• Conteúdos e Competências  80% 

o Testes Sumativos  65% 
o Trabalho de aula   15% 

• Participação e Empenho   10% 
• Atitudes e Comportamento  10% 
• Os testes de avaliação são constituídos por várias questões de resolução prática.  
• No cálculo da média dos testes, no terceiro período, o aluno poderá não considerar a 

nota mais baixa, desde que não seja a de um teste do 3º período. No caso de faltar a um 
teste durante o ano, mesmo com justificação oficial, será esse o não considerado no 
cálculo atrás referido. 

• Avaliação realiza-se considerando: 
o  os conhecimentos dos princípios teóricos,  
o os processos construtivos,  
o os conceitos de normalização 
o as técnicas aplicadas. 
 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÃO 
 

Tradução gráfica dos elementos dados 20% 
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Processo de resolução 50% 
 

Obtenção do resultado final pretendido 20% 
 

Observação das convenções gráficas usuais aplicáveis, rigor 
de execução e qualidade expressiva dos traçados 

10% 
 

 
 
 
 
 
6.7. DEPARTAMENTO da Educação Moral e EVANGELIZAÇÃO  
 

6.7.1 Educação Moral e Religiosa Católica 
 
Dada a especificidade da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, é atribuído um 

maior peso aos domínios das atitudes e comportamentos e da participação e empenho. No entanto, 
em cada período serão realizados, obrigatoriamente, uma ficha de avaliação e um trabalho. 

 
A avaliação dos trabalhos será feita segundo os parâmetros gerais estabelecidos para o 

comportamento e atitudes e participação e empenho. 
 
 O exposto anteriormente encontra excepção no 11º e 12º ano, durante o terceiro período. 
Nesse caso, o professor deve negociar com os alunos a escolha de um dos elementos de avaliação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestar um comportamento adequado aos diferentes 
espaços 

Cooperar com os outros 

Manifestar respeito pelos outros 

Intervir de forma oportuna e correcta 

Atitudes e Comportamento 

20% 

Procurar aprofundar os conhecimentos 

Exprimir-se de forma clara e correcta 

Manifestar conhecimento dos conteúdos 

Utilizar vocabulário específico da disciplina 

Participação e Empenho 

30% 

Desenvolver uma atitude reflexiva e critica 
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Manifestar interesse pelas actividades propostas 

Aplicar os conhecimentos em novas situações 

Fichas de avaliação 25% 
Aquisição e aplicação de 
conteúdos/competências 

50% Fichas de trabalho/ TPC/Trabalhos de grupo/pesquisa/ A. P. 
25% 

 

 
 
 

Lisboa, Setembro de 2006 
Engº Paulo Campino 

Coordenação do Secundário 
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