EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/2º Ciclo/ 5º Ano

- Analisar situações, factos, identificando os seus elementos, em particular numa perspectiva disciplinar e interdisciplinar; tarefas de pesquisa com autonomia
progressiva; - incentivo à procura e aprofundamento de informação; aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; - confrontar ideias e perspectivas distintas sobre
determinados factos tendo em conta, por exemplo, diferentes perspectivas culturais; - tarefas de síntese; - tarefas de planificação e de revisão; - organização do registo
de observação; - elaboração de esquemas; saber questionar um facto/acontecimento; - organizar questões para terceiros sobre conteúdos estudados ou a estudar; interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio; ações de resposta, apresentação, iniciativa; - ações de questionamento organizado; autoanalisar-se; - identificar
pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; - considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes; - a partir da explicitação de feedback do
professor, reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo; colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; - fornecer feedback para melhoria ou
aprofundamento de ações dos seus colegas; - apoiar dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu;

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo
(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

Domínios

Indicadores de desempenho

informação,
planear e conduzir pesquisas (A;
B; C; D;I);
-Utilizar de modo proficiente
linguagens e símbolos (A; B; D;
F; H; I; J);
-Compreender a necessidade
das fontes históricas para a
produção de conhecimento (A;
B; C; D; F; I);
- Colaborar em diferentes
contextos comunicativos,
utilizando ferramentas
analógicas e digitais (A; B; C; D;
E; H; I);
- Reconhecer a importância dos
valores de cidadania para a
formação de uma consciência
cívica e de uma intervenção
responsável na sociedade
democrática (A; B; C; D; E; F; G;
I);
- Relacionar sempre que
possível as aprendizagens de
EMRC com os dados das outras
disciplinas, valorizando um
Património de conhecimento
comum que se reflete na
história dos Povos e no uso dos
Valores nas relações humanas
(A; B; C; D; E; F; G; H, I;J);
- Promover o respeito pela
multiculturalidade, o
reconhecimento e valorização
da diversidade, as interações
entre diferentes culturas, a
justiça, a igualdade e equidade
(A; B; C; D; E; F; G; H; I);
-Estabelecer consigo próprio e
com os outros uma relação
harmoniosa e salutar (A; C; E; F;
G; J).

Instrumentos de avaliação

- Interpretar

Níveis de
classificação

50%

15%

Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade

- Trabalhos de avaliação
- Observação direta e
sistemática
- Trabalhos de casa, de
pesquisa, individuais,
grupos/pares

Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

- Trabalho projeto
- Participação oral
15%
- Fichas de trabalho
realizadas na aula
- Autoavaliação

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade
Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

Atitudes 20%
Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
2%
- Pontualidade
- Realização e
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
- Cumprimento de tarefas
tarefas
2%
propostas
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação

4%

Valores 8%
- Respeito e cordialidade
com os outros
- Espírito de equipa e
colaboração

4%

4%

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/2º Ciclo/ 5º Ano
Nível 1 (0-19%) Insuficiente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Nível 4 (70-89%) Bom
Nível 5 (90-100%) Muito Bom

Não revela ou esporadicamente
Revela pouco
Revela razoavelmente
Revela frequentemente
Revela muito bem

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo
(1ºP+2ºP)/2

3ºPeríodo
(1ºP+2ºP+3ºP)/3

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

- necessidade de rigor e uso consistente de conhecimentos; - seleção de informação pertinente; - análise de factos identificando os seus elementos; - estabelecer relações intra e interdisciplinares; imaginar hipóteses face a um acontecimento; - imaginar alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema; - criar soluções estéticas criativas e pessoais; discutir conceitos ou factos
numa perspectiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico; - analisar textos/factos com diferentes pontos de vista; analisar situações, factos, identificando os seus
elementos, em particular numa perspectiva disciplinar e interdisciplinar; - tarefas de pesquisa com autonomia progressiva; - incentivo à procura e aprofundamento de informação; aceitar ou argumentar
pontos de vista diferentes; - confrontar ideias e perspectivas distintas sobre determinados factos tendo em conta, por exemplo, diferentes perspectivas culturais; - tarefas de síntese; - tarefas de
planificação e de revisão; - organização do registo de observação; - elaboração de esquemas; saber questionar um facto/acontecimento; - organizar questões para terceiros sobre conteúdos estudados ou
a estudar; - interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio; - autoanalisar-se; - identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; - considerar o feedback dos pares para melhoria ou
aprofundamento de saberes; - a partir da explicitação de feedback do professor, reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo; colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; - fornecer
feedback para melhoria ou aprofundamento de ações dos seus colegas; - apoiar situações úteis para outros (trabalhos de grupo); - o assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado; organizar e realizar autonomamente tarefas; - dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu; Promover estratégias que induzam: a acções solidárias com outros nas tarefas de
aprendizagem ou na sua organização e actividades de entreajuda; - a inclusão da opinião dos pares para melhoria e aprofundamento de saberes; - à valorização da entreajuda.

(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/2º Ciclo/ 6º Ano

Domínios

Indicadores de desempenho

informação,
planear e conduzir pesquisas
(A; B; C; D;I);
-Utilizar de modo proficiente
linguagens e símbolos (A; B;
D; F; H; I; J);
-Compreender a necessidade
das fontes históricas para a
produção de conhecimento
(A; B; C; D; F; I);
- Colaborar em diferentes
contextos comunicativos,
utilizando ferramentas
analógicas e digitais (A; B; C;
D; E; H; I);
- Reconhecer a importância
dos valores de cidadania
para a formação de uma
consciência cívica e de uma
intervenção responsável na
sociedade democrática (A; B;
C; D; E; F; G; I);
- Relacionar sempre que
possível as aprendizagens de
EMRC com os dados das
outras disciplinas,
valorizando um Património
de conhecimento comum
que se reflete na história dos
Povos e no uso dos Valores
nas relações humanas (A; B;
C; D; E; F; G; H, I;J);
- Promover o respeito pela
multiculturalidade, o
reconhecimento e
valorização da diversidade,
as interações entre
diferentes culturas, a justiça,
a igualdade e equidade (A; B;
C; D; E; F; G; H; I);
-Estabelecer consigo próprio
e com os outros uma relação
harmoniosa e salutar (A; C;
E; F; G; J).

Responsabilidade 8%
- Pontualidade
- Cumprimento de prazos
- Cumprimento de tarefas
propostas
- Material didático

2%

2%

2%

2%

Instrumentos de avaliação

- Interpretar

15%

- Trabalhos de avaliação

- Observação direta e
sistemática

- Trabalhos de casa, de
pesquisa, individuais,
grupos/pares

- Trabalho projeto

- Participação oral

- Fichas de trabalho
realizadas na aula

- Autoavaliação

Autonomia 4%
- Realização e
participação nas
tarefas

4%

Níveis de
classificação

50%

Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

15%

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade

Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

Atitudes 20%

Valores 8%
- Respeito e cordialidade
com os outros
- Espírito de equipa e
colaboração

4%

4%

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/2º Ciclo/ 6º Ano
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo
(1ºP+2ºP)/2

3ºPeríodo
(1ºP+2ºP+3ºP)/3

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

necessidade de rigor; - seleção de informação pertinente; - organização sistematizada de leitura e estudo autónomo; - análise de conceitos, factos, teorias, situações, identificando os seus elementos; - estabelecer relações
intra e interdisciplinares; - imaginar hipóteses face a um fenómeno ou acontecimento abordado na unidade letiva; - conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado; - criar um objeto, texto ou mural
perante um desafio colocado pelos assuntos debatidos levando o tema à comunidade escolar; organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados; - discutir
conceitos ou factos essenciais, numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico; - analisar textos com diferentes pontos de vista; - incentivo à procura e aprofundamento de
informação; - recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo, quer em pesquisas bibliográficas, quer por entrevistas na comunidade do aluno; - aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões; tarefas de síntese; - tarefas de planificação, de revisão e de monitorização em trabalhos de pesquisa individual ou em
grupo; - registo seletivo; - organização (por exemplo, registo de dados segundo critérios e objetivos); - saber questionar uma situação; - interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio; ações de questionamento
organizado; - ações de intervenção na comunicação que desenvolvam a tolerância e o respeito; se autoanalisar; - identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; - considerar o feedback dos pares para melhoria
ou aprofundamento de saberes; colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; -respeitar o ritmo de aprendizagem e capacidade de intervenção de outros; - a assunção de responsabilidades adequadas ao
que lhe for pedido;- organizar e realizar autonomamente tarefas;- a apresentação de trabalhos com auto eheteroavaliação; Promover estratégias que induzam: - ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem ou na sua organização /atividades de entreajuda; - posicionar-se perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si.

(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/3º Ciclo/ 7º Ano

Domínios

Responsabilidade 8%
- Pontualidade

Indicadores de desempenho

informação,
planear e conduzir
pesquisas (A; B; C; D;I);
-Utilizar de modo
proficiente linguagens e
símbolos (A; B; D; F; H; I; J);
-Compreender a
necessidade das fontes
históricas para a produção
de conhecimento (A; B; C;
D; F; I);
- Colaborar em diferentes
contextos comunicativos,
utilizando ferramentas
analógicas e digitais (A; B;
C; D; E; H; I);
- Reconhecer a
importância dos valores de
cidadania para a formação
de uma consciência cívica e
de uma intervenção
responsável na sociedade
democrática (A; B; C; D; E;
F; G; I);
- Relacionar sempre que
possível as aprendizagens
de EMRC com os dados das
outras disciplinas,
valorizando um Património
de conhecimento comum
que se reflete na história
dos Povos e no uso dos
Valores nas relações
humanas (A; B; C; D; E; F;
G; H, I;J);
- Promover o respeito pela
multiculturalidade, o
reconhecimento e
valorização da diversidade,
as interações entre
diferentes culturas, a
justiça, a igualdade e
equidade (A; B; C; D; E; F;
G; H; I);
-Estabelecer consigo
próprio e com os outros
uma relação harmoniosa e
salutar (A; C; E; F; G; J).

2%

Instrumentos de avaliação

- Interpretar

15%

- Trabalhos de avaliação

- Observação direta e
sistemática

- Trabalhos de casa, de
pesquisa, individuais,
grupos/pares

- Trabalho projeto

- Participação oral

- Fichas de trabalho
realizadas na aula

Autonomia 4%
- Realização e

4%

Níveis de
classificação

50%

Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

15%

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade

- Autoavaliação

Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

Atitudes 20%

Valores 8%
- Respeito e cordialidade

4%

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/3º Ciclo/ 7º Ano
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
2%
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
propostas
colaboração
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

4%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo
(1ºP+2ºP)/2

3ºPeríodo
(1ºP+2ºP+3ºP)/3

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

- Seleção de informação pertinente; - organização sistematizada de leitura e estudo autónomo; - tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a compreensão e uso de saber, bem como
a mobilização do memorizado; - estabelecer relações intra e interdisciplinares. - imaginar hipóteses face a um fenómeno ou acontecimento abordado na unidade letiva; - criar um objeto, texto ou mural
perante um desafio colocado pelos assuntos debatidos que seja apresentado à comunidade escolar; - analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando um
ponto de vista próprio. - discutir conceitos essenciais numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico. - tarefas de pesquisa sustentada por critérios definidos,
com autonomia progressiva; - incentivo à procura e aprofundamento de informação. - aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes. - tarefas de síntese; - tarefas de planificação, de revisão e de
monitorização em trabalhos de pesquisa individual ou em grupo; - registo seletivo. - saber questionar uma situação; - organizar questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou a estudar; interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio. - ações de comunicação uni e bidirecional; - ações de resposta, apresentação, iniciativa. - se autoanalisar; - identificar pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens; - considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes; - a partir da explicitação de feedback do professor, reorientar o seu trabalho, individualmente ou em
grupo. - colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; - fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações. - a assunção de responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido; organizar e realizar autonomamente tarefas; - assumir e cumprir compromissos, contratualizar tarefas; - a apresentação de trabalhos com auto e heteroavaliação. - ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem ou na sua organização /atividades de entreajuda.

(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/3º Ciclo/ 8º Ano

Domínios

Indicadores de desempenho

informação,
planear e conduzir pesquisas
(A; B; C; D;I);
-Utilizar de modo proficiente
linguagens e símbolos (A; B;
D; F; H; I; J);
-Compreender a necessidade
das fontes históricas para a
produção de conhecimento
(A; B; C; D; F; I);
- Colaborar em diferentes
contextos comunicativos,
utilizando ferramentas
analógicas e digitais (A; B; C;
D; E; H; I);
- Reconhecer a importância
dos valores de cidadania
para a formação de uma
consciência cívica e de uma
intervenção responsável na
sociedade democrática (A; B;
C; D; E; F; G; I);
- Relacionar sempre que
possível as aprendizagens de
EMRC com os dados das
outras disciplinas,
valorizando um Património
de conhecimento comum
que se reflete na história dos
Povos e no uso dos Valores
nas relações humanas (A; B;
C; D; E; F; G; H, I;J);
- Promover o respeito pela
multiculturalidade, o
reconhecimento e
valorização da diversidade,
as interações entre
diferentes culturas, a justiça,
a igualdade e equidade (A; B;
C; D; E; F; G; H; I);
-Estabelecer consigo próprio
e com os outros uma relação
harmoniosa e salutar (A; C;
E; F; G; J).

Responsabilidade 8%
- Pontualidade
- Cumprimento de prazos
- Cumprimento de tarefas
propostas
- Material didático

2%

2%

2%

2%

Instrumentos de avaliação

- Interpretar

15%

- Trabalhos de avaliação

- Observação direta e
sistemática

- Trabalhos de casa, de
pesquisa, individuais,
grupos/pares

- Trabalho projeto

- Participação oral

- Fichas de trabalho
realizadas na aula

- Autoavaliação

Autonomia 4%
- Realização e
participação nas
tarefas

4%

Níveis de
classificação

50%

Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

15%

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade

Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

Valores 8%
- Respeito e cordialidade
com os outros
- Espírito de equipa e
colaboração

4%

4%

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/3º Ciclo/ 8º Ano
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo
(1ºP+2ºP)/2

3ºPeríodo
(1ºP+2ºP+3ºP)/3

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

- Interpretar

- necessidade de rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos em apresentação oral em contexto sala de aula; - seleção de informação pertinente; - análise de conceitos, factos, teorias, situações, identificando os seus
elementos; - tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a compreensão e uso de saber, bem como a mobilização do memorizado; - estabelecer relações intra e interdisciplinares. - imaginar hipóteses face a um
fenómeno ou acontecimento abordado na unidade letiva; - conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado; - imaginar alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema; criar um objeto,
texto ou mural perante um desafio colocado pelos assuntos debatidos que seja apresentado à comunidade escolar. organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados; discutir conceitos essenciais em cada unidade letiva ou factos factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico. - tarefas de pesquisa sustentada por critérios definidos, com autonomia
progressiva; - incentivo à procura e aprofundamento de informação; - recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo, quer em pesquisas bibliográficas, quer por entrevistas na comunidade do aluno. - aceitar ou
argumentar pontos de vista diferentes; - promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões; - confrontar ideias e perspetivas distintas sobre abordagem de um dado problema e ou maneira
de o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, religiosas, sociais ou políticas. tarefas de síntese; - tarefas de planificação, de revisão e de monitorização em trabalhos de pesquisa individual ou em grupo; elaboração de planos gerais, esquemas sobre os assuntos abordados; - promoção do estudo autónomo com o apoio do professor à sua concretização, identificando quais os obstáculos e formas de os ultrapassar. saber questionar uma
situação; - organizar questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou a estudar; interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio. ações de comunicação uni e bidirecional; - ações de resposta, apresentação, iniciativa; ações de questionamento organizado; - ações de intervenção na comunicação que desenvolvam a tolerância e o respeito. se autoanalisar; - identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; - descrever processos de pensamento
usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema; - considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes; - a partir da explicitação de feedback do professor, reorientar o seu trabalho,
individualmente ou em grupo.

(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/3º Ciclo/ 9º Ano

Domínios

Indicadores de desempenho

informação,
planear e conduzir
pesquisas (A; B; C; D;I);
-Utilizar de modo
proficiente linguagens e
símbolos (A; B; D; F; H; I; J);
-Compreender a
necessidade das fontes
históricas para a produção
de conhecimento (A; B; C;
D; F; I);
- Colaborar em diferentes
contextos comunicativos,
utilizando ferramentas
analógicas e digitais (A; B;
C; D; E; H; I);
- Reconhecer a
importância dos valores de
cidadania para a formação
de uma consciência cívica e
de uma intervenção
responsável na sociedade
democrática (A; B; C; D; E;
F; G; I);
- Relacionar sempre que
possível as aprendizagens
de EMRC com os dados das
outras disciplinas,
valorizando um Património
de conhecimento comum
que se reflete na história
dos Povos e no uso dos
Valores nas relações
humanas (A; B; C; D; E; F;
G; H, I;J);
- Promover o respeito pela
multiculturalidade, o
reconhecimento e
valorização da diversidade,
as interações entre
diferentes culturas, a
justiça, a igualdade e
equidade (A; B; C; D; E; F;
G; H; I);
-Estabelecer consigo
próprio e com os outros
uma relação harmoniosa e
salutar (A; C; E; F; G; J).

Instrumentos de avaliação

15%

- Trabalhos de avaliação

- Observação direta e
sistemática

- Trabalhos de casa, de
pesquisa, individuais,
grupos/pares

- Trabalho projeto

- Participação oral

- Fichas de trabalho
realizadas na aula

- Autoavaliação

Níveis de
classificação

50%

Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

15%

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade

Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Básico/3º Ciclo/ 9º Ano
Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
Valores 8%
2%
4%
- Pontualidade
- Realização e
- Respeito e cordialidade
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
2%
propostas
colaboração
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

4%

4%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo
(1ºP+2ºP)/2

3ºPeríodo
(1ºP+2ºP+3ºP)/3

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

- Uso consistente de conhecimentos específicos da disciplina; - seleção de informação pertinente, priviligiando as fontes bíblicas, do Magistério e da reflexão teológica; - Organização de estudo autónomo; - análise de conceitos, teorias e
situações, relacionados com as problemáticas abordadas, identificando os seus elementos; - tarefas de verificação e consolidação, associadas a compreensão e uso de saber; - estabelecer relações intra e interdisciplinares; conceber
situações, dentro e fora a da sala de aula, onde determinado conhecimento possa ser aplicado; - imaginar alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema; - criar um objeto, texto ou mural perante um desafio
colocado pelos assuntos debatidos; conceber iniciativas e pontos de vista próprios; - usar modalidades diversas para expressar conhecimentos e valores; mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de
posição, pensar e apresentar argumentos e contraargumentos, rebater os contra-argumentos) fundamentado em critérios ético-morais; - organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de opiniões ou análises
de factos ou dados; - discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; - tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia; - incentivo à procura e aprofundamento de informação; - recolha de dados e
opiniões para análise de temáticas em estudo; promover estratégias que induzam conhecimento, respeito e cooperação perante a diferença; - confrontar ideias e perspetivas distintas sobre um dado problema e ou maneira de o
resolver, tendo em conta diferentes perspetivas culturais, sociais e/ou religiosas; - tarefas de síntese; - tarefas de planificação, de revisão e de monitorização em trabalhos de pesquisa individual ou em grupo; - registo seletivo; organização (por exemplo, registo de dados segundo critérios e objetivos); - promoção do estudo autónomo com o apoio do professor à sua concretização, identificando quais os obstáculos e formas de os ultrapassar; saber questionar
uma situação; - organizar questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou a estudar; interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio; ações de comunicação uni e bidirecional; - ações de resposta, apresentação, iniciativa;
- ações de questionamento organizado; se autoanalisar; - identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; - descrever processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema; considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes; - a partir da explicitação de feedback do professor, reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo; colaborar com os seus pares de modo a
participar ativamente na resolução de problemas; - fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações; - apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de grupo); - colaborar com os outros promovendo interajuda; - a assunção
de responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido; - organizar e realizar autonomamente tarefas; - assumir e cumprir compromissos, contratualizar tarefas; - dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu;
ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização /atividades de entreajuda; - posicionar-se perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si; - disponibilidade para o
autoaperfeiçoamento; - à autoestima e ao respeito pelos outros.

(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Secundário

Domínios

Indicadores de desempenho

- Interpretar informação,
planear e conduzir
pesquisas (A; B; C; D;I);
- Utilizar de modo
proficiente linguagens e
símbolos (A; B; D; F; H; I; J);
- Compreender a
necessidade de fontes,
históricas e outras, para a
produção de conhecimento
(A; B; C; D; F; I);
-Colaborar em diferentes
contextos comunicativos,
utilizando ferramentas
analógicas e digitais (A; B;
C; D; E; H; I);
- Reconhecer a importância
dos valores de cidadania
para a formação de uma
consciência cívica e de uma
intervenção responsável na
sociedade (A; B; C; D; E; F;
G; I);
-Relacionar sempre que
possível as aprendizagens
da disciplina de EMRC com
os dados das outras
ciências, valorizando um
Património de
conhecimento comum que
se reflete na história dos
Povos e no uso dos Valores
nas relações humanas (A;
B; C; D; E; F; G; H, I;J);
- Promover respeito entre
diferentes culturas, a
justiça e a paz (A; B; C; D; E;
F; G; H; I);
-Estabelecer consigo
próprio e com os outros
uma relação harmoniosa e
salutar (A; C; E; F; G; J).

Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
2%
- Pontualidade
- Realização e
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
- Cumprimento de tarefas
tarefas
2%
propostas
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática

Instrumentos de
avaliação

15%

- Trabalhos de
avaliação

- Observação
direta e
sistemática

- Trabalhos de
casa, de pesquisa,
individuais,
grupos/pares

- Trabalho projeto

- Participação oral

- Fichas de
trabalho
realizadas na aula

- Autoavaliação

4%

Níveis de
classificação

50%

Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

15%

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade

Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

Valores 8%
- Respeito e cordialidade
com os outros
- Espírito de equipa e
colaboração

4%

4%

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
EMRC - Ensino Secundário
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo
(1ºP+2ºP)/2

3ºPeríodo
(1ºP+2ºP+3ºP)/3

Domínios

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

Indicadores de desempenho

Instrumentos de avaliação

Problematizar e debater as
inter-relações entre
fenómenos e espaços
geográficos

Localizar e compreender os lugares e regiões

- Testes de avaliação/
Trabalhos de avaliação

Conhecimentos e Capacidades 80%

(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
Geografia 7ºAno – 3º Ensino Básico

Mobilizar
diferentes
fontes
de
informação geográfica na construção
de respostas para os problemas
investigados,
incluindo
mapas,
diagramas, globos, fotografia aérea e
TIG (por exemplo Google Earth, Google
Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big
Data, etc.). (A)
Identificar-se com o seu espaço de
pertença, valorizando a diversidade de
relações
que
as
diferentes
comunidades e culturas estabelecem
com os seus territórios, a várias escalas.
(E, I)
Aplicar o conhecimento geográfico, o
pensamento espacial e as metodologias
de estudo do território, de forma
criativa, em trabalho de equipa, para
argumentar, comunicar e intervir em
problemas reais, a diferentes escalas.
(F, G)
Realizar
projetos,
identificando
problemas e colocando questõeschave, geograficamente relevantes, a
nível económico, político, cultural e
ambiental, a diferentes escalas.(H)

- Questões orais de
avaliação
- Observação direta e
sistemática
- Fichas de trabalho
realizadas na aula
-Questão aula

50%

10%

Níveis de
classificação
Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade
Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade

- Trabalhos de pesquisa,
individuais,
grupos/pares

10%

Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

Comunicar e participar

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
Geografia 7ºAno – 3º Ensino Básico
Recolher,
tratar
e
interpretar
informação geográfica e mobilizar a
mesma na construção de respostas
para
os
problemas
estudados.
Representar gráfica, cartográfica e
estatisticamente
a
informação
geográfica. (B)
Representar gráfica, cartográfica e
estatisticamente
a
informação
geográfica, proveniente de trabalho de
campo (observação direta) e diferentes
fontes
documentais
(observação
indireta) e sua mobilização na
elaboração de respostas para os
problemas estudados.(C)
Investigar
problemas
ambientais,
ancorados em guiões de trabalho e
questões geograficamente relevantes
(o quê, onde, como, porquê e para
quê).(D)

- Participação oral
-Exposições orais
-Participação em
debates

-Construção de
documentos: gráficos,
cartográficos, esquemas,
entre outros

10%

- Registo de observação
direta.
- Trabalhos de casa
- Autoavaliação
-Heteroavaliação

Atitudes 20%
Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
Valores 8%
2%
4%
- Pontualidade
- Realização e
- Respeito e cordialidade
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
2%
propostas
colaboração
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

4%

4%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo

3ºPeríodo

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
Geografia 8ºAno – 3º Ensino Básico

Domínios

Indicadores de desempenho

Instrumentos de avaliação

Localizar e compreender os lugares e regiões
Problematizar e debater as
inter-relações entre
fenómenos e espaços
geográficos

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo
(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

Testes de avaliação/
Trabalhos de avaliação

- Mobilizar diferentes fontes de
informação geográfica na construção
de respostas para os problemas
investigados,
incluindo
mapas,
diagramas, globos, fotografia aérea e
TIG (por exemplo Google Earth, Google
Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big
Data, etc.).(A)
- Identificar-se com o seu espaço de
pertença, valorizando a diversidade de
relações
que
as
diferentes
comunidades e culturas estabelecem
com os seus territórios, a várias escalas.
(E)
- Desenvolver uma relação harmoniosa
com o meio natural e social, assumindo
o seu comportamento num contexto de
bem-estar individual e coletivo. (G)
- Localizar, no espaço e no tempo,
lugares, fenómenos geográficos (físicos
e humanos) e processos que intervêm
na sua configuração, em diferentes
escalas, usando corretamente o
vocabulário
geográfico.
Mobilizar
corretamente o vocabulário e as
técnicas geográficas para explicar a
interação dos diferentes fenómenos.
Comunicar
os
resultados
da
investigação,
usando
diferentes
suportes técnicos, incluindo as TIC e as
TIG. (I)

Realizar
projetos,
identificando
problemas e colocando questõeschave, geograficamente relevantes, a
nível económico, político, cultural e
ambiental, a diferentes escalas. (F)

50%

Níveis de
classificação
Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade

- Questões orais de
avaliação
- Observação direta e
sistemática
- Fichas de trabalho
realizadas na aula
-Questão aula

Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

10%

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade
Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

- Trabalhos de pesquisa,
individuais,
grupos/pares

10%

Comunicar e participar

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
Geografia 8ºAno – 3º Ensino Básico
- Recolher, tratar e interpretar
informação geográfica e mobilizar a
mesma na construção de respostas
para
os
problemas
estudados.
Representar gráfica, cartográfica e
estatisticamente
a
informação
geográfica. (B)
- Investigar problemas ambientais e
sociais, ancorado em questões
geograficamente relevantes (o quê,
onde, como, porquê e para quê).
Representar gráfica, cartográfica e
estatisticamente
a
informação
geográfica, proveniente de trabalho de
campo (observação direta) e diferentes
fontes
documentais
(observação
indireta) e sua mobilização na
elaboração de respostas para os
problemas estudados. (C)
- Aplicar o conhecimento geográfico, o
pensamento espacial e as metodologias
de estudo do território, de forma
criativa, em trabalho de equipa, para
argumentar, comunicar e intervir em
problemas
reais,
a
diferentes
escalas.(D)
- Comunicar os resultados da
investigação, mobilizando a linguagem
verbal, icónica, estatística, gráfica e
cartográfica, adequada ao contexto. (H)

-Construção de
documentos: gráficos,
cartográficos, esquemas,
entre outros
Participação oral
-Exposições orais
-Participação em
debates

10%

- Registo de observação
direta
- Trabalhos de casa
- Autoavaliação
-Heteroavaliação

Atitudes 20%
Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
Valores 8%
2%
4%
- Pontualidade
- Realização e
- Respeito e cordialidade
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
2%
propostas
colaboração
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

4%

4%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo

3ºPeríodo

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
Geografia 9ºAno – 3º Ensino Básico

Domínios

Indicadores de desempenho

Instrumentos de avaliação

Localizar e compreender os lugares e regiões
Problematizar e debater as
inter-relações entre
fenómenos e espaços
geográficos

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo
(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

- Testes de avaliação/
Trabalhos de avaliação

- Mobilizar diferentes fontes de
informação geográfica na construção
de respostas para os problemas
investigados,
incluindo
mapas,
diagramas, globos, fotografia aérea e
TIG (por exemplo Google Earth, Google
Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big
Data, etc.).(A)
- Identificar-se com o seu espaço de
pertença, valorizando a diversidade de
relações
que
as
diferentes
comunidades e culturas estabelecem
com os seus territórios, a várias escalas.
(E)
- Localizar, no espaço e no tempo,
lugares, fenómenos geográficos (físicos
e humanos) e processos que intervêm
na sua configuração, em diferentes
escalas, usando corretamente o
vocabulário
geográfico.
Mobilizar
corretamente o vocabulário e as
técnicas geográficas para explicar a
interação dos diferentes fenómenos.
Comunicar
os
resultados
da
investigação,
usando
diferentes
suportes técnicos, incluindo as TIC e as
TIG (I)
- Desenvolver uma relação harmoniosa
com o meio natural e social, assumindo
o seu comportamento num contexto de
bem-estar individual e coletivo. (G)
- Realizar projetos, identificando
problemas e colocando questõeschave, geograficamente relevantes, a
nível económico, político, cultural e
ambiental, a diferentes escalas. (F)

50%

- Questões orais de
avaliação
- Observação direta e
sistemática
- Fichas de trabalho
realizadas na aula
-Questão aula

Níveis de
classificação
Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

10%

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade
Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

- Trabalhos de pesquisa,
individuais,
grupos/pares

10%

Comunicar e participar

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
Geografia 9ºAno – 3º Ensino Básico
- Recolher, tratar e interpretar
informação geográfica e mobilizar a
mesma na construção de respostas para
os problemas estudados. Representar
gráfica, cartográfica e estatisticamente a
informação geográfica. (B)
- Investigar problemas ambientais e
sociais, ancorado em questões
geograficamente relevantes (o quê,
onde, como, porquê e para quê).
Representar gráfica, cartográfica e
estatisticamente
a
informação
geográfica, proveniente de trabalho de
campo (observação direta) e diferentes
fontes
documentais
(observação
indireta) e sua mobilização na
elaboração de respostas para os
problemas estudados. (C)
- Aplicar o conhecimento geográfico, o
pensamento espacial e as metodologias
de estudo do território, de forma
criativa, em trabalho de equipa, para
argumentar, comunicar e intervir em
problemas reais, a diferentes escalas.
(D)
- Comunicar os resultados da
investigação, mobilizando a linguagem
verbal, icónica, estatística, gráfica e
cartográfica, adequada ao contexto. (H)

-Construção de
documentos: gráficos,
cartográficos, esquemas,
entre outros

-Participação oral
-Exposições orais
-Participação em
debates

10%

- Registo de observação
direta
- Trabalhos de casa
- Autoavaliação
-Heteroavaliação

Atitudes 20%
Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
Valores 8%
2%
4%
- Pontualidade
- Realização e
- Respeito e cordialidade
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
2%
propostas
colaboração
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

4%

4%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo

3ºPeríodo

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
HGP – 2º Ciclo Ensino Básico

Domínios

Indicadores de desempenho

Instrumentos de avaliação

-Utilizar referentes de tempo e de
unidades de tempo histórico: antes de,
depois de, milénio, século, ano, era; (A, B,
C, I)
-Localizar, em representações
cartográficas de diversos tipos, os locais
e/ou fenómenos históricos referidos; (A,
B, C, I)
-Localizar, em representações
cartográficas, diversos espaços e
territórios que lhe dão identidade,
utilizando diferentes escalas e
mobilizando os mais diversos tipos de
informação georreferenciada,
relacionando as suas características mais
importantes para compreender a
dimensão espacial de Portugal e da sua
inserção no Mundo; (A, B, C, D, F, G, I)
-Estabelecer relações entre as formas de
organização do espaço português e os
elementos naturais e humanos aí
existentes em cada época histórica e na
atualidade; (A, B, C, D, F, G, I)
-Conhecer, sempre que possível, episódios
da História regional e local, valorizando o
património histórico e cultural existente
na região/local onde habita/estuda; (A, B,
D, E, F, G, H, I)
-Reconhecer a ação de indivíduos e de
grupos em todos os processos históricos e
de desenvolvimento sustentado do
território; (A, B, C, D, F, G, H, I)
-Desenvolver a sensibilidade estética; (A,
B, D, F, H, I, J)
-Promover o respeito pela diferença,
reconhecendo e valorizando a
diversidade: étnica, ideológica, cultural,
sexual; (A, B, C, D, E, F, G, H, I)
-Valorizar a dignidade humana e os
direitos humanos, promovendo a
diversidade, as interações entre
diferentes culturas, a justiça, a igualdade e
equidade no cumprimento das leis; (A, B,
C, D, E, F, G, H, I)

Tratamento da
Informação/Utilização de
Fontes

Compreensão Histórica/
Temporalidade Espacialidade Contextualização/Comunicação em História

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo
(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

- Testes de avaliação/
Trabalhos de avaliação

-Identificar fontes históricas, de tipologia
diferente; (A, B, C, D, F, I)
-Aprender a utilizar conceitos operatórios
e metodológicos das áreas disciplinares de
História e de Geografia; (C; D; F; I)

50%

- Questões orais de
avaliação
- Observação direta e
sistemática
- Fichas de trabalho
realizadas na aula
-Questão aula

15%

Níveis de
classificação
Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade

Participação oral
-Exposições oral

Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade
Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

- Trabalhos de pesquisa,
individuais,
grupos/pares
- Registo de observação
direta
- Trabalhos de casa
- Autoavaliação

15%

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
HGP – 2º Ciclo Ensino Básico
Atitudes 20%
Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
Valores 8%
2%
4%
- Pontualidade
- Realização e
- Respeito e cordialidade
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
2%
propostas
colaboração
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

4%

4%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo

3ºPeríodo

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
História – 3º Ciclo Ensino Básico

Domínios

Indicadores de desempenho

Instrumentos de avaliação

Compreensão Histórica/ Temporalidade Espacialidade Contextualização/Comunicação em História

Conhecimentos e Capacidades 80%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo
(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

Áreas de Competências do Perfil do Aluno

- Testes de avaliação/
Trabalhos de avaliação

-Consolidar a aquisição e utilizar
referentes de tempo e de unidades de
tempo histórico: antes de, depois de,
milénio, século, ano, era; (A; B; C; I)
-Localizar em representações
cartográficas, de diversos tipos, locais e
eventos históricos; (A; B; C; I)
-Relacionar formas de organização do
espaço com os elementos naturais e
humanos aí existentes em diferentes
épocas históricas, ressaltando aspetos
diferentes e aspetos que permanecem; (A;
B; C D; F; G; I; J)
-Compreender a existência de
continuidades e de ruturas no processo
histórico, estabelecendo relações de
causalidade e de consequência; (A; B; C;
D; F; G; I)
-Reconhecer a importância dos valores de
cidadania para a formação de uma
consciência cívica e de uma intervenção
responsável na sociedade democrática;
(A; B; C; D; E; F; G; I)
-Promover uma abordagem da História
baseada em critérios éticos e estéticos; (A;
B; C; D; E; F; G; H; I; J)
-Relacionar, sempre que possível, as
aprendizagens com a História regional e
local, valorizando o património histórico e
cultural existente na região/local onde
habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)
-Promover o respeito pela diferença,
reconhecendo e valorizando a
diversidade: étnica, ideológica, cultural,
sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)
-Valorizar a dignidade humana e os
direitos humanos, promovendo a
diversidade, as interações entre
diferentes culturas, a justiça, a igualdade e
equidade no cumprimento das leis; (A; B;
C; D; E; F; G; H; I)
-Respeitar a biodiversidade, valorizando a
importância da riqueza das espécies
vegetais e animais para o
desenvolvimento das comunidades
humanas. (A; B; D; F; G)

50%

Níveis de
classificação
Nível 1
(0-19%)
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade

- Questões orais de
avaliação
- Observação direta e
sistemática
- Fichas de trabalho
realizadas na aula
-Questão aula
-Participação oral
-Exposições orais

15%

Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade
Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade
Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

Tratamento da Informação/Utilização de
Fontes

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
História – 3º Ciclo Ensino Básico
-Compreender a necessidade das fontes
históricas para a produção do
conhecimento histórico; (A; B; C; D; F; I)
-Utilizar adequadamente fontes históricas
de tipologia diversa, recolhendo e
tratando a informação para a abordagem
da realidade social numa perspetiva
crítica; (A; B C; D; F; H; I)
-Reforçar a utilização de conceitos
operatórios e metodológicos da disciplina
de História; (C; D; F; I)

- Trabalhos de pesquisa,
individuais,
grupos/pares

15%

-Participação em
debates
- Registo de observação
direta
- Trabalhos de casa
- Autoavaliação
-Heteroavaliação

Atitudes 20%
Responsabilidade 8%
Autonomia 4%
Valores 8%
2%
4%
- Pontualidade
- Realização e
- Respeito e cordialidade
2%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
2%
propostas
colaboração
2%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom Revela muito bem

4%

4%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo

3ºPeríodo

Critérios de Avaliação para um Perfil de Aprendizagens Essenciais
Cidadania e Desenvolvimento - Ensino Básico (5º e 6º anos)

EXTERNATO CAPITÃO
SANTIAGO CARVALHO

Domínios

Conhecimentos e Capacidades 60%

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, saúde e ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber científico técnico e tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos

A
B
C
D
F
G
H
I

Indicadores de desempenho

- Investiga, recorrendo a diferentes fontes
- Seleciona e organiza informação relevante de
acordo com a tarefa/ tema abordado
- Planifica e organiza o trabalho de pesquisa e equipa
(estabelece objetivos, traça planos e projetos
autonomamente)
- Resolve autonomamente os problemas
encontrados
- Desenvolve ou propõe novas ideias e soluções, de
forma imaginativa e inovadora
- Utiliza as TIC adequadamente
- Coopera no grupo de trabalho
- Demonstra interesse pelos outros e pelo bem
comum
- Utiliza corretamente a língua portuguesa para
comunicar
- Avalia o seu trabalho
- Reorienta a sua prática face à avaliação

Instrumentos de avaliação
Grelhas de
observação
direta
Trabalho de
projeto
Trabalhos de
pesquisa
Trabalho de
grupo

Pesquisa
15%

Seleção
15%

Trabalho
individual
Fichas
formativas
Apresentação
de trabalhos
em diversos
formatos

Espírito
Crítico
15%

Produto
15%

Autoavaliação

Níveis de
classificação
Nível 1
(0-19%)
Muito
Insuficiente
Revela
incapacidade
ou muita
dificuldade
Nível 2
(20-49%)
Insuficiente
Revela
dificuldade
Nível 3
(50-69%)
Suficiente
Revela
facilidade
Nível 4
(70-89%)
Bom
Revela
bastante
facilidade
Nível 5
(90-100%)
Muito Bom
Revela muita
facilidade

(A) Linguagem e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal

Atitudes(E; F; G; J) 40%
Responsabilidade 16%
Autonomia 8%
Valores 16%
4%
8%
- Pontualidade
- Realização e
- Respeito e cordialidade
4%
- Cumprimento de prazos
participação nas
com os outros
- Cumprimento de tarefas
tarefas
- Espírito de equipa e
4%
propostas
colaboração
4%
- Material didático
Instrumentos de avaliação: Observação direta e sistemática
Auto e heteroavaliação
Nível 1 (0-19%) Muito Insuficiente Não revela ou esporadicamente
Nível 2 (20-49%) Insuficiente
Revela pouco
Nível 3 (50-69%) Suficiente
Revela razoavelmente
Nível 4 (70-89%) Bom
Revela frequentemente
Nível 5 (90-100%) Muito Bom
Revela muito bem

8%

8%

Nota: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas. O peso a atribuir dependerá
da intervenção da disciplina (conteúdos, conhecimentos e atitudes) nos DAC – 5 a 15%.

Classificação Final por Período
Períodos
Ponderação

1ºPeríodo
100%

2ºPeríodo
(1ºP + 2º P)/2

3ºPeríodo
(1ºP + 2º P+3ºP)/3

