Agrupamento de
Escolas de Alvalade
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS
Ensino Básico: 3ºciclo
______________________________________________________________________________
Avaliação
Atitudes

Cumprimento do Regulamento Interno e das regras de convivência e de
cidadania:

Capacidades









autonomia
cooperação
empenho
material
organização
participação
responsabilidade
• Formal (participação planeada)
• Informal (participação espontânea, ativa
e pertinente)

Oralidade

*Conhecimentos

25%

Leitura
Escrita
Educação literária
Gramática

25%
15 (F) + 10 (I)

Fichas (interpretação/leitura/ /gramática)
Textos (diferentes tipologias)

50%

Testes

*Tendo como referência as Aprendizagens Essenciais, as Metas Curriculares e os Programas para o ensino básico,
o aluno deve:
Conhecer, compreender e usar apropriadamente o português padrão (adquirindo métodos e técnicas de
trabalho, utilizando e desenvolvendo processos de pesquisa, de registo e tratamento da informação):






ler e compreender textos escritos, incluindo textos literários e não literários de vários tipos;
revelar autonomia na escrita de textos criativos e/ou sujeitos a técnicas e modelos diversificados.
compreender textos orais de vários tipos;
usar uma expressão oral fluente, correta e adequada a diversas situações de comunicação;
explicitar, aplicar e sistematizar os aspetos fundamentais da gramática do Português.

Nota: As atividades desenvolvidas em DAC serão integradas na avaliação.
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO
Os registos de classificação dos testes devem ser apresentados quantitativamente, em percentagem, de
acordo com os Critérios Gerais de avaliação do Agrupamento, de acordo com a seguinte tabela:
Muito Insuficiente:

0 - 19%

(Nível 1)

Insuficiente:

20 - 49%

(Nível 2)

Suficiente:

50 - 69%

(Nível 3)

Bom:

70 - 89%

(Nível 4)

Muito Bom:

90 - 100% (Nível 5)

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR PERÍODO:
Períodos

1º

2º

3º

100%

100%

(25% x MEDIA 1º P) + (25% x MEDIA 2º P) + (50% x MEDIA 3º P)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de Português:
O aluno: ____________________________________________________

____ /___/2017

O Encarregado de Educação:____________________________________ ____ /___/2017
Ag r u pam en to d e Es co la s d e Al v ala de

2017.2018

Agrupamento de
Escolas de Alvalade
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 2017-2018
________________________________________________________________

Avaliação
(Turmas do Ensino Básico)
Social (5%)
Cumprimento do Regulamento
Interno e das regras de convivência
e cidadania
Atitudes
(10%)

10%

Escolar (5%)
 Autonomia
 Cooperação/ Participação
 Empenho
 Material
 Organização
 Responsabilidade

Instrumentos de avaliação

Testes sumativos:
*.Oralidade
*. Leitura
*. Escrita
*. Gramática
*Competências
(90%)

60%

Testes 1
Fichas de avaliação

Fichas (interpretação e/ou
gramática)
- Grelhas de observação direta
- Questionários
- Listas de verificação
- Fichas de avaliação (exercícios de
escolha múltipla, de associação, de
alternativa V/F, de completamento,
produção de textos)

Trabalho de aula

30%

Em cada período, um dos testes poderá ser realizado ao longo do trimestre e não num único momento. No último
período, poderá ser realizado apenas um teste.
1

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO - Os registos de classificação dos testes devem ser apresentados qualitativa e
quantitativamente, em percentagem, de acordo com os Critérios Gerais
à tabela:
Muito Insuficiente:
0 - 19%
Insuficiente:
20 - 49%
Suficiente:
50 - 69%
Bom:
70 - 89%
Muito Bom:
90 - 100%

CLASSIFICAÇÃO POR PERÍODO
Início
Fim
Nº Aulas previstas (aproximadamente)
Lisboa,

de avaliação do Agrupamento, com referência
(Nível 1)
(Nível 2)
(Nível 3)
(Nível 4)
(Nível 5)

1º
100%

2º
100%

3º
100%

14/setembro/2017
15/dezembro/2017

03/janeiro/2018
23/março/2018

9/abril/2018
6/junho/2018

de outubro de 2017
A Professora da Disciplina

Sílvia Martins
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de PLNM
O aluno: ____________________________________________
____ /outubro/2017
O Encarregado de Educação: ___________________________________

____ /outubro/ 2017

Ag r u pam en to d e Es cola s d e Al v ala de

2017 - 2018

Agrupamento de
Escolas de Alvalade

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
3º ciclo do Ensino Básico – 8º-9º ano

Espanhol – Francês - Inglês

Os critérios de avaliação das disciplinas de Línguas Estrangeiras foram definidos com base nas diretrizes do Conselho da Europa
para as Línguas, contidas no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, nos programas das disciplinas e respetivas
orientações programáticas.

Objeto de
avaliação

Itens e Parâmetros

Domínio Cognitivo:
Conhecimentos e
capacidades

I - Domínios de Referência

Domínio sócioafetivo:
Atitudes e valores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Instrumentos de avaliação

Teste de compreensão do oral
Observação direta na compreensão de instruções
/interações orais

Compreensão Oral
Leitura
Interação Oral
Produção Oral
Escrever
Domínio Sociocultural
Gramática

II - Empenho, responsabilidade e
cumprimento de tarefas
Trabalho de casa
Cumprimento das regras de
conduta na sala de aula
Cumprimento de tarefas propostas
Respeito, empenho e
responsabilidade

Notação
quantitativa (% )
Nível

0 % a 19%
muito insuficiente
1

Departamento de Línguas Estrangeiras
Ano letivo 2017/18

Percentagem

Ouvir
15%
5%

Apresentação/ Participação orais sobre assuntos
conhecidos, de interesse pessoal ou pertinentes para o
dia a dia.

Falar
20%

Teste escrito incluindo vocabulário, gramática,
compreensão e produção de textos sobre assuntos
conhecidos ou de interesse pessoal.

Ler + Escrever
50%

Observação direta/grau de consecução das atividades
propostas

10%

20% a 49%
insuficiente
2

Total:100%

50% a 69%
suficiente
3

70% a 89%
bom
4

90% a 100%
muito bom
5

Agrupamento de Escolas de Alvalade

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
3º Ciclo do Ensino Básico

PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE Avaliação – Ano lectivo 2017/18

Tendo por base o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e o facto de o
Agrupamento de escolas de Alvalade integrar o projeto de Piloto de Flexibilização e Autonomia
Curricular o grupo disciplinar de Matemática propõe os critérios que a seguir se apresentam.
Considerando o carácter inclusivo e multifacetado da escola e o facto de que os saberes são
orientados por princípios e valores a matemática contribui, em articulação horizontal com as
outras áreas curriculares e vertical ao longo dos ciclos, para o desenvolvimento dos princípios,
valores e competências consideradas no Perfil do aluno.
No que diz respeito aos princípios a Matemática contribui para o desenvolvimento da cultura
científica sustentando a compreensão do mundo. A aprendizagem ao longo da vida é hoje um
dado adquirido, assim a matemática escolar pressupõe a base para o desenvolvimento do
enriquecimento e aprendizagens futuras dos jovens sejam elas diretamente dependentes desta
área do saber ou com ela relacionadas. O investimento desenvolvido nos últimos anos no
trabalho colaborativo entre os professores de Matemática e destes com colegas de outras
disciplinas traz contributos para a coerência e flexibilidade que não só enriquece a
compreensão do mundo destes jovens como tem reflexos na forma de avaliar, considerando as
várias dimensões da avaliação.
As competências são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes cujo
reflexo está presente nos critérios que aqui se apresentam.

3º ciclo do Ensino Básico
A avaliação envolve uma componente diagnóstica que permite planear e ajustar o processo de
ensino.
Uma componente formativa que tem por principal objetivo dar feedback ao aluno sobre o seu
percurso, ajudá-lo a ajustar métodos de trabalho, reforça a sua autonomia na medida em que
lhe dá pistas sobre os aspetos que requerem maior investimento da sua parte. O professor é
um mediador fundamental neste processo.
Por último a avaliação sumativa que colhe frutos das anteriores. A avaliação sumativa tem
como principal reflexo a classificação que valida e certifica a aquisição de

saberes/conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e a sua evidência ao longo do
processo de ensino-aprendizagem e ainda o desenvolvimento de atitudes.

Instrumentos de avaliação


Testes/fichas
o Reverte para a avaliação sumativa na medida em que terá uma classificação
o A classificação de alguns testes poderá ser substituída por outra obtida num
teste realizado mais tarde incidindo sobre os mesmos conteúdos,
o Poderá ser dada aos alunos a possibilidade de repetir um dos itens do teste,
o Alguns testes poderão ser realizados em duas partes (2 momentos diferentes)
o Tem uma vertente formativa na medida em que
 os alunos serão convidados a reflectir sobre o seu desempenho em
cada teste no final do mesmo
 os alunos receberão um retorno descritivo da parte do professor
 os alunos poderão, pontualmente, ser convidados a fazer héterocorreção discutido resoluções e critérios de classificação com os seus
pares.



Registos regulares do aluno sobre a sua aprendizagem
o Tem uma vertente formativa de tomada de consciência regular de
aprendizagens e/ou dificuldades
o Poderá dar um contributo para a avaliação sumativa na medida em que poderá
ter uma classificação que reverterá para o domínio das atitudes



Caderno diário
o A sua organização será acompanhada pelo professor



Auto-regulação
o Prevê registos regulares, por parte do aluno, das classificações de testes e
fichas e breves e periódicas reflexões sobre o trabalho desenvolvido
o Contribui para a auto avaliação.

Critérios de classificação
Em cada período, o cálculo da classificação a atribuir ao aluno deve respeitar os seguintes
coeficientes de ponderação:

3º Ciclo

Instrumentos

Competência
s*

Domín
ios

Perc
enta
gens

Capacidades

Interpreta e comunica com correção em linguagem matemática
Testes

40%

Questões Aula
Mini-fichas
Ficha de controle do trabalho
autónomo

20%

Componente Individual

Estabelece conexões entre os diversos temas da matemática.
Elabora estratégias de resolução de problemas matemáticos.
Utiliza a tecnologia (calculadora) para resolver problemas
numericamente ou outros.

Cognitivo

A, B, C, D, I

Mobiliza conhecimentos matemáticos adquiridos para resolver
problemas.

Compreende e aplica novos conceitos matemáticos.
Resolve problemas matemáticos

Atitudes

Trabalho colaborativo

A,B,C,D,I

Trabalha colaborativamente contribuindo para o trabalho produzido
e revelando capacidade de dialogo.
Resolve problemas em que a matemática se relaciona com outras
áreas do conhecimento.
Utiliza a tecnologia (calculadora, programas de geometria dinâmica
ou outros) para pesquisar, e investigar conjeturas.

Questão aula a pares.
Apresentações orais
.Grelhas de observação do trabalho
colaborativo

20%

Comunica com clareza e rigor utilizando uma linguagem científica
para explicar raciocínios.

A,
B,
C,
D,
I

Avalia o seu próprio trabalho , identificando progressos, lacunas e dificuldades a
superar.
Avalia o seu trabalho na relação com os seus pares e os seus contributos para o
colectivo
Empenha-se na sua própria aprendizagem com seriedade, empenho, e persistência.



. Grelhas de observação da realização
do trabalho fora da sala de aula
. Grelhas de observação de trabalho na
sala de aula
. Reflexões escritas regulares ao longo
do ano e reflexões sobre o desempenho
pessoal após cada um dos momentos
de avaliação

As competências referidas reportam ao Perfil do Aluno à saída da escolaridade
obrigatória.

20%

3.º CICLO
CONTINUIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 17/18

EDUCAÇÃO FÍSICA

A avaliação das aprendizagens dos alunos considerará três áreas, respeitando os seguintes patamares de sucesso no
desempenho, que se terão de verificar cumulativamente para o aluno ter sucesso na disciplina:
Área/Ano

8.º

9.º

Atividades
Físicas

≥ 6I
2 JDC + 1 ginástica acrobática
+ 1 Dança + 2 outras matérias
de categorias diferentes das
anteriores.

≥ 5 I 1E
2 JDC + 1 Ginástica (solo, acrobática
ou aparelhos) + 1 Dança + 2 outras
matérias de categoria diferente das
anteriores.

Aptidão
Física

Apto
Estar na ZSAF para a Resistência
Aeróbia e Força Abdominal

Apto
Estar na ZSAF para Resistência
Aeróbia, Força Abdominal e 1
flexibilidade
(ombros
ou
músc.
posteriores da coxa.)

Conhecimentos

Apto
Ter cumprido com sucesso os itens do programa da A.C. aprovado para o
respetivo ano.

O instrumento de avaliação utilizado nas áreas das Atividades Físicas e da Aptidão Física é a observação direta e sistemática
utilizando-se para o seu registo fichas de verificação e/ou de registo descritivo com referência aos critérios. Na área das
Atividades Físicas, como procedimento de validação utilizar-se-á sempre que necessário a aferição entre professores.
1.

ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS

Para o 8.ºe 9.º anos as matérias selecionadas para o Projeto Curricular de EF da Turma, distribuem-se nas seguintes
categorias: A - And, Basq, Fut, Vol; B – Gin Apar, Gin Acrob, Gin Solo; C – Atletismo; D – Patinagem (apenas ESPAV); E –
Dança; F – Raquetas; G – Outras - Combate, Corfebol, Orientação, Râguebi, Softbol, Tiro com Arco e JPD (Ande-râguebi).
Área

1
2

3
Atividades
Físicas

Ensino Básico - Patamares mínimos

Nível

4

5

8.º

9.º

≤ 3I

≤ 3I

≤ 5I

≤ 5I

≥6I

2 JDC
1 Gin. (acrobática)
1 Dança
2 matérias categ
diferentes das
anteriores.

≥ 5 I 1E

2 JDC
1 Gin (Acrobática)
1 Dança
2 matérias categ.
diferentes das
anteriores.

≥ 4I 2 E

2 JDC
1 Gin (Acrobática)
1 Dança
2 matérias categ.
diferentes das
anteriores.

≥ 5I 1E

≥ 4I 2E

≥ 3I 3E

2 JDC
1 Ginástica (solo, acrobática ou
aparelhos)
1 Dança
2 matérias categ diferentes das
anteriores.
2
1
1
2

JDC
Gin (Solo, acro ou aparelhos)
Dança
matérias categ diferentes das
anteriores.

2 JDC
1 Gin (Solo, acro ou aparelhos)
1 Dança
2 matérias categ diferentes das
anteriores.

DESCRITORES TRANSVERSAIS
A atribuição de nível I (INTRODUÇÃO) numa matéria implica que o aluno cumpra os seguintes requisitos comuns a todas as
áreas: “(1) Relacionando-se cordialmente e com respeito (…); (2) Aceitando o apoio dos companheiros (…); (4) Cooperando
nas situações de aprendizagem e organização (…)”. in PNEF.
A atribuição de nível E (ELEMENTAR) numa matéria implica que o aluno cumpra, cumulativamente com os mencionados
para o nível I, os seguintes requisitos comuns a todas as áreas: (3) “interessando-se e implicando-se no apoio aos colegas”;
(5) apresentando iniciativas e propostas (…) de desenvolvimento da atividade e (6) assumindo responsabilidades de
organização nas atividades desenvolvidas na aula”. In PNEF.
Documento aprovado no CP de 24.10.2017
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EDUCAÇÃO FÍSICA

2.

3.º CICLO
CONTINUIDADE

ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA

Para o 8.º e 9.º anos, a verificação da zona saudável de Aptidão Física, realiza-se através dos Testes do FitEscola:
Composição Corporal – IMC, perímetro da cintura, % massa gorda; Aptidão Aeróbia – vaivém, milha; Aptidão Muscular –
abdominais, extensões de braços, impulsão horizontal, impulsão vertical, flexibilidade membros inferiores, flexibilidade
ombros.
ver Anexo III Assim, o aluno está apto quando se encontra na ZSAF (Zona Saudável de Aptidão Física) de acordo com o
seguinte:
Aptidão Física

3.

8.º

ZSAF Resistência Aeróbia + 1 Força Abdominal

9.º

ZSAF Resistência Aeróbia + 1 Força Abdominal + 1 Flexibilidade

ÁREA DOS CONHECIMENTOS

Os alunos trabalharão os seguintes temas sendo o(s) instrumento(s) definido(s) pelo Departamento EFS/professor: Teste,
Ficha ou Trabalho de grupo.
Temas
Ano

Conhecimentos (apresentação sumária)
Aprendizagem dos processos de
desenvolvimento e manutenção da condição
física

Aprendizagem dos conhecimentos relativos à
interpretação e participação nas estruturas e
fenómenos sociais

8.º

Relação entre aptidão física e saúde.
Fatores associados a um estilo de vida saudável.
Alterações do organismo ao esforço.
Adaptações do organismo à atividade física.

Dimensão cultural da atividade física na atualidade e
ao longo dos tempos.
Variedade, contextos e objetivos da atividade física.
Diferenças entre Educação Física e Desporto.

9.º

Princípios do treino: continuidade, progressão e
reversibilidade, relacionando-os com o ciclo de
auto-renovação da matéria viva.
Relação entre a dosificação da intensidade e a
duração do esforço, no desenvolvimento das
capacidades motoras.

Fenómenos associados a limitações de prática das
atividades físicas, da aptidão física e da saúde dos
indivíduos:
sedentarismo,
poluição,
evolução
tecnológica e industrialização.

Deverão ainda dominar os Critérios de Avaliação do seu ano de escolaridade e os Regulamentos Específicos de cada
uma das Atividades Físicas desenvolvidas em aula.
Proposta de calendarização dos Trabalhos de grupo e Testes:
1.º Período

Distribuição dos temas e formação de grupos de trabalho (3 a 4 alunos). Entrega
do Anteprojeto 1.º Período e/ou Realização de Teste

2.º Período

Entrega da 1.ª versão até ao Carnaval e versão final no fim do período e/ou
Realização de Teste

3.º Período

Apresentação à Turma com o envolvimento de todos os elementos do grupo
e/ou Realização de Teste

NOTAS:

No final do 1.º período, na impossibilidade de lecionação das 6 subáreas, a classificação atribuída deverá recair apenas
sobre as matérias lecionadas.

Anexo I – Descritores/Indicadores de Avaliação.

Anexo II – Documento orientador para a Autoavaliação.

Anexo III – Tabelas do FitEscola - Zona Saudável.

Documento aprovado no CP de 24.10.2017

Agrupamento de Escolas de Alvalade
3.º Ciclo do Ensino Básico

Ano Letivo 2017/2018

Departamento de Ciências Experimentais
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Ciências Naturais e Físico-Química (7.º/ 8.º/ 9.º ano)
Os critérios de avaliação das disciplinas lecionadas pelo grupo disciplinar estão de acordo com os
respetivos programas e foram elaborados de acordo com as aprendizagens essenciais em articulação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS
A – Linguagem e textos
B – Informação e comunicação
C – Raciocínio e resolução de problemas
D – Pensamento crítico e pensamento criativo
E – Relacionamento interpessoal
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

Departamento de Ciências Experimentais – Grupos 510 e 520

1

DESCRITORES
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DO PERFIL
DOS

PESO
(%)

ALUNOS
DOMÍNIO CONCETUAL
(Eficácia na aquisição de conhecimentos
específicos da disciplina)
• Conhecer, compreender e aplicar
conceitos essenciais

A
Grelhas de avaliação de

B

• Testes sumativos

C

• Questões de aula

D

50%

I

• Interpretar e tirar conclusões de textos, tabelas, gráficos e representações
• Aplicar conhecimentos a novas situações

DOMÍNIO PROCEDIMENTAL
(Procedimentos realizados para a construção do conhecimento, relacionados
com a
própria natureza do trabalho científico)

A
•

Conhecer técnicas de trabalho laboratorial, manipular material e equipamento com correção e respeitar as
normas de segurança

•

Desenvolver trabalho investigativo

•

Construir e interpretar gráficos, tabelas e esquemas

•

Estabelecer relações concetuais

•

Realizar adequadamente, trabalhos
experimentais / de investigação

•

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

•

Aplicar conhecimentos a novas situações

•

Aplicar a linguagem científica da
disciplina revelando compreensão

•

Comunicar, utilizando com clareza a
língua portuguesa oralmente e por
escrito

B
C
D
•

Grelhas de avaliação/ observação
de aula

Departamento de Ciências Experimentais – Grupos 510 e 520

E
G
H

30%

J

2

DOMÍNIO ATITUDINAL
(Atitudes referentes às atividades e
relações que se desenvolvem em ambiente escolar)

•
•
•
•

Demonstrar responsabilidade nas tarefas escolares
Trabalhar colaborativamente contribuindo para um bom clima de aprendizagem
Demonstrar respeito por si, na relação com os outros e com os espaços
Revelar autonomia e espírito crítico

•

Grelhas de observação de aula

D
E

20%

F

Procedimentos de avaliação:
A classificação final em cada período resulta da média de todas as classificações obtidas até ao
momento, tendo em conta o peso atribuído a cada domínio.

A classificação dos instrumentos de avaliação sumativa é expressa na escala de 0 a 100%;
A realização dos momentos formais de avaliação, de natureza escrita ou oral, é previamente
dada a conhecer aos alunos. A realização de relatórios de atividades práticas não requer marcação prévia;
Os alunos são sempre informados dos conteúdos e aprendizagens a avaliar;
Os alunos são sempre informados dos critérios/ propostas de correção;
Todos os enunciados e respetivas folhas de teste de avaliação sumativa devem detalhar a percentagem atribuída a cada questão/ resposta. A classificação final será expressa em menção
quantitativa;
Os testes de avaliação devem ser entregues aos alunos antes da próxima avaliação sumativa,
devidamente classificados. A sua correção deve ter um carater essencialmente formativo, e
também deverá ser realizado na mesma altura;
Em qualquer momento de avaliação podem ser avaliadas competências no domínio da Língua
Portuguesa (não ultrapassarão 5% da avaliação global).

NOTA: As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas
envolvidas.

Departamento de Ciências Experimentais – Grupos 510 e 520

3

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º CICLO - GEOGRAFIA
(cada descritor pressupõe a atribuição de 1 a 5 na grelha de observação do aluno.)

1

2

DESCRITOR
Em avaliação sumativa escrita a média é de _*_% da classificação da
prova.
*(0 a 19%:1; 20 a 49%:2 ; 50 a 69%:3; 70 a 89%: 4; 90 a 100%:5)

Capacidade de pesquisa, tratamento da informação e apresentação
oral.

3

Criatividade, autonomia e responsabilidade nas tarefas propostas

4

Autonomia na resolução de exercícios em aula

5

Interpretação e análise de documentos propostos em sala de aula

6

Intervenções/questões/participações em sala de aula

7

Solidariedade para com os colegas (entreajuda, facultação de material,
apoio)

VALORAÇÃO
55%

25%

20%

8
Atitude em sala de aula (atenção, respeito, saber estar)
9

Respeito pela comunidade e pelo espaço.

10

Capacidade de auto regulação e de auto avaliação

A avaliação de cada período resulta da ponderação de todos os elementos considerados.
A avaliação final (expressa em pauta) obtém-se respeitando a seguinte norma :
( 1ºperíodo+ 2x2ºperíodo +3x 3º período (que não fica expresso em pauta) ) : 6

As atividades desenvolvidas nos DAC’s serão consideradas na avaliação

Nº

PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

Provas de avaliação de conhecimentos
Trabalhos de desenvolvimento realizados na aula e com

60%

apresentação

Domínio
Cognitivo

Caderno diário/registos de aula

Participação

20%

Fichas de trabalho

Empenho

Domínio das
Atitudes

Trabalhos de casa

Cooperação interpares e com os docentes

Observação: Sempre que não existam elementos de avaliação num determinado
parâmetro de avaliação, a percentagem é repartida pelos restantes.
Relativamente ao peso das classificações dos diferentes períodos na classificação final, esta será o
resultado da média aritmética da avaliação dos três períodos.
Classificação final (1º +2º+3º):3

20%

Critérios específicos de avaliação em

Educação Visual

Na avaliação em Educação Visual, serão considerados os seguintes critérios específicos de
avaliação, sempre que aplicáveis aos diferentes itens e atividades objeto de avaliação no
âmbito da disciplina:
Conhecimentos / Compreensão — Em que medida os trabalhos e a participação do
aluno revelam a capacidade de pesquisa, o conhecimento e a compreensão dos conceitos
e ideias (a interpretação e tratamento da informação) necessários à resolução prática das
tarefas propostas
Originalidade / Criatividade — Em que medida o trabalho / desempenho do aluno não
se limita a reproduzir as referências consultadas, apresentado soluções que revelam a
compreensão do problema e capacidade para propor de forma inovadora, expressiva e
com sentido estético soluções adequadas à tarefa proposta
Planeamento / Organização — Em que medida o aluno identifica o problema, organiza
e planifica as atividades necessárias para cumprir a tarefa nos prazos propostos
Participação / Autonomia — Em que medida o aluno revela interesse, empenho,
responsabilidade e capacidade na resolução das tarefas que lhe são propostas
Trabalho em equipa — Em que medida o aluno partilha conhecimentos, contribui
ativamente para a resolução dos problemas, revelando abertura e espírito crítico na busca
da soluções construídas de forma partilhada
Conduta — Em que medida o aluno cumpre as regras de cidadania, cultivando relações
de afabilidade e interajuda com colegas e professores
Superação de dificuldades — Em que medida o aluno otimiza os recursos disponíveis,
o feedback do professor, a auto e heteroavaliação para superar as dificuldades na
realização da tarefa proposta
Capacidades / Competências — Em que medida ao longo do processo o aluno revela
capacidade de interpretação dos dados do problema e reflete criticamente sobre as suas
capacidades, usando o feedback do professor, a auto e heteroavaliação para superar
dificuldades e melhorar o seu nível de desempenho
Linguagem e Comunicação — Em que medida o aluno mobiliza conhecimentos,
materiais, tecnologias e vocabulários específicos para comunicar com rigor e de forma
expressiva e eficaz as suas propostas
Técnica / Rigor — Em que medida o aluno apresenta soluções que revelam o domínio
das técnicas e códigos específicos necessários à resolução de problemas e projetos
específicos (e.g., no domínio de materiais, na representação gráfica, na concretização de
artefatos e projetos, na manipulação dos instrumentos/ferramentas de trabalho, etc.)

Itens de avaliação, critérios aplicáveis e ponderação no apuramento da classificação final
em:
Educação Visual
Itens de avaliação
Atitudes e
comportamentos

Portefólio
Pesquisas
Esboços

Trabalhos práticos e
projeto em sala de
aula

Trabalhos escritos
Relatórios
Memórias descritiva
Pesquisas

Critérios
Conduta
Planeamento / Organização
Participação/Autonomia
Trabalho em equipa
Conhecimento / Compreensão
Originalidade / Criatividade
Planeamento / Organização
Superação de dificuldades
Técnica / Rigor
Conhecimento / Compreensão
Originalidade / Criatividade
Planeamento / Organização
Trabalho em equipa
Superação de dificuldades
Capacidades / Competências
Linguagem e comunicação
Técnica / Rigor
Conhecimento / Compreensão
Linguagem e comunicação
Técnica / Rigor

3º ciclo
Ponderação

Aprovado em reunião do Departamento de Artes a 4 de outubro de 2017.

10%

10%

70%

10%

Disciplina EMRC

Agrupamento de
Escolas de Alvalade

Ano Letivo 2017/2018

Critérios de Avaliação

Os Critérios de avaliação que apresentamos têm como base o Novo Programa de EMRC.
Contudo procuram estar adaptados à realidade concreta da nossa comunidade, das nossas turmas e às
necessidades dos nossos alunos.
A avaliação em EMRC, tal como a das outras disciplinas que integram o currículo de cada ano, traduz-se
numa classificação, que no ensino básico usa a escala de 1 a 5 e no ensino secundário usa a escala de 0 a 20.

Domínios e Parâmetros de avaliação
Domínios

Parâmetros


Aquisição de conhecimentos e
desenvolvimento de capacidades e
competências de nível cognitivo.

Atitudes e valores

Comportamento



Aquisição e aplicação de
conhecimentos em novas situações.
Aquisição e desenvolvimento de
competências.

%
25



Exprimir-se de forma clara e correta.







Respeito por si próprio e pelos outros
Cooperação com os outros
Fraternidade para com os colegas
Trabalho autónomo
Participação na vida da comunidade e
exercício de cidadania.

25



Cumprimento das regras básicas na sala
de aula.

15



Manifestar um comportamento adequado
aos diferentes espaços .



Atenção, empenho e participação na
aula e nas atividades propostas
Responsabilidade no cumprimento das
tarefas solicitadas e prazos estipulados
Responsabilidade em trazer o material
necessário para o desenvolvimento das
atividades
Curiosidade, interesse e participação
(acompanha, questiona, responde)
Aquisição de hábitos de estudo e de
trabalho.




Participação/Empenho
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1

Modalidades da avaliação
As modalidades da avaliação conduzem-nos à perceção de que a avaliação não se esgota na classificação que
atribuímos aos alunos no final de cada período. São três:






A avaliação diagnóstica é a que se realiza no início de cada ano de escolaridade. Ela pretende saber
em que ponto estão os alunos no processo das aprendizagens e conhecer a experiência humana de
cada aluno. O objetivo é adequar as estratégias usadas ao longo do ano e em cada unidade temática à
realidade concreta de cada aluno e de cada turma.
A avaliação formativa assume um carácter contínuo e sistemático. O professor vai realizando esta
avaliação para verificar se os alunos estão a acompanhar o processo ensino/aprendizagem. Esta
avaliação visa a regulação do ensino (alteração, adaptação de estratégias, etc...) e da aprendizagem
(maior empenho do aluno, maior atenção, etc...).
A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo. Utiliza a informação recolhida no
âmbito da avaliação formativa e produz um juízo globalizante sobre o conjunto das aprendizagens
que os alunos realizaram, tendo como ponto de partida a avaliação de diagnóstico.

2

