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1. MENSAGEM DA DIRETORA

A direção e a equipa educativa do Externato Carvalho Araújo dá as boas vindas a todos os alunos e encarregados de 

educação, fazendo votos para que o ano escolar decorra de acordo com as expetativas que cada um deposita neste 

projeto. Permitam uma palavra muito especial de boas vindas aos que pela primeira vez se associam ao projeto do 

Externato Carvalho Araújo.

Como sempre contamos com o esforço e o empenho de todos, essa é a nossa maior riqueza, em particular, neste tempo 

de incerteza e consequentemente de maior exigência.

Reconhecemos que cada aluno tem o seu ritmo próprio e que todos são diferentes, pelo que assumimos o compromisso 

de trabalhar para o sucesso escolar de cada jovem, e reafirmamos a nossa vontade em cumprir com excelência a missão 

a que nos propomos. Para tal desígnio dispomos de uma equipa de docentes, e pessoal não docente, competente, 

dedicada, motivada e disponível para apoiar os alunos e os pais/encarregados de educação.

Defendemos uma cultura de responsabilização, participação e partilha, de cada um dos elementos da comunidade 

educativa, sabendo que só com o contributo de docentes, pessoal não decente, alunos e encarregados de educação 

atingiremos as metas e objetivos a que nos propomos quer individual quer coletivamente.

O caminho para o sucesso exige muito empenho e persistência na construção de um ambiente de aprendizagem 

salutar, que respeita as vivências e a individualidade de cada um e estimula a partilha e a solidariedade entre todos.

A todos desejamos um excelente e feliz ano escolar 2022/2023
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2. DIREÇÃO DE TURMA

2.1. Saudação do (a) Diretor (a) de Turma / Horário de atendimento

Na qualidade de diretor(a) de turma desejo o maior sucesso a todos os alunos e aos pais/encarregados de educação 

desta turma, neste ano letivo 22/23.

Enquanto diretor de turma compete-me fazer a ligação entre o Externato e as famílias, ser o mediador entre os 

professores, os alunos, os encarregados de educação e gerir eventuais conflitos, orientar os alunos e dinamizar projetos 

de turma.

Estarei ao vosso dispor para reunião presencial ou contato via mail, dentro do horário estabelecido, para responder às 

questões que queiram colocar.

A necessidade e o interesse dos Pais e Encarregados de Educação acompanharem sistematicamente a vida escolar do 

seu educando resulta dos dispositivos legais, veja-se o art.43º da Lei 51/2012 (Estatuto do Aluno), mas sobretudo da 

importância desse acompanhamento para o sucesso e êxito do seu educando.

Os nossos objetivos são comuns. Contamos consigo!

2.2. Matrizes Curriculares

Por favor, consulte a matriz curricular correspondente ao curso do seu educando no Anexo 1.

3. POLÍTICA DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DO EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

3.1. Nota introdutória

Os normativos - Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, Portaria 223-A/2018 

e Portaria 226-A/2018 e os documentos curriculares - Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

Aprendizagens Essenciais - em vigor obrigam a uma mudança nas práticas de avaliação. Aquelas devem estar mais 

centradas na avaliação do que na classificação, mais focadas na aprendizagem do que no ensino, mais centradas no 

aluno do que no professor. Tendo em conta os referidos normativos e documentos curriculares, a política de avaliação 

e de classificação do ECA 2022-2023 contou com a participação e envolvimento de todo o seu corpo docente e reflete, 

além do contínuo processo de formação dos docentes, a reflexão e ensinamentos da implementação da Política da 

Avaliação no ano letivo 2021/2022.

Esta política distingue claramente avaliação de classificação, apresentando um conjunto de “regras” (orientações 

específicas a seguir por todos os docentes) fundamentais para a clareza, transparência, coerência, rigor e credibilidade 

deste processo no nosso estabelecimento de ensino.

De acordo com o decreto-lei nº55/2018:

a) A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, recorrendo a uma 

variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das 

aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem (cfr. artigo 24º n.º1)

b) A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, 

de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação 

escolar e vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas 

ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com 

vista ao ajustamento de processos e estratégias (cfr. artigo 24º n.º2).

c) A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, 

tendo como objetivos a classificação e certificação. O juízo global conducente à classificação não prejudica o necessário 

reporte, assente em pontos de situação ou sínteses, sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, a qualidade das 

mesmas e os percursos para a sua melhoria (cfr. artigo 24º n.ºs 3 e 4).

d) A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e sistemática 

nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das 

aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e 

encarregados de educação (cfr. artigo 24º n.º 5).

e) Na avaliação interna, para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, 

constituem referencial os documentos curriculares nos termos previstos no artigo 17.º e no n.º 3 do artigo 18.º do 

citado Decreto-Lei. 

3.2. Sistema de Avaliação

A avaliação é um processo eminentemente pedagógico que serve para ajudar os alunos a aprender e está intrinsecamente 

articulada com os processos de aprendizagem e de ensino e orientada para as aprendizagens.

Orientações Específicas

a) A avaliação é um processo que tem de envolver ativamente o professor e o aluno.

b) A avaliação deve assentar num feedback contínuo que permita ao aluno (e professor) compreender a sua evolução/

progresso e as suas necessidades para melhorar.

c) O feedback fornece aos alunos a informação que eles precisam para compreender onde estão e o que precisam de 

fazer para continuar a fazer mais e melhor e desenvolve o sentimento de controlo sobre a sua própria aprendizagem, 

aumentando o seu grau de envolvimento na mesma.

d) O aluno deve ser capaz de se posicionar relativamente ao que já alcançou e ao que falta conquistar através do 

retorno ou feedback transmitido pelo professor, o qual deverá ser sistemático e de qualidade. 

e) O feedback é a forma mais comum de regulação utilizada pelos professores. É a resposta que é dada ao aluno 

perante um desempenho ou um trabalho realizado. Concretiza-se no fornecimento de informação útil e pertinente 

relacionada com os objetivos definidos. É uma informação oral ou escrita que resulta da avaliação do progresso dos 

alunos e que sugere as ações que devem ser adotadas para atingir os objetivos pretendidos. 
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f) Antes da realização de qualquer tarefa, os alunos devem, obrigatoriamente, ser informados/esclarecidos sobre os 

critérios de avaliação de cada tarefa a realizar (feedup) e, sempre que possível, devem ser envolvidos neste processo 

de definição de critérios das tarefas.

g) O feed up tem como fim clarificar os objetivos de aprendizagem, bem como os critérios a partir dos quais os 

professores e os alunos desenvolvem processos de regulação e autorregulação. Se os alunos souberem o que se espera 

deles, mais facilmente conseguem orientar as suas aprendizagens e melhorá-las.

h) Através dele consegue-se uma relação de confiança, uma espécie de contrato pedagógico, que vai aumentar as 

expetativas dos professores e dos alunos no que diz respeito às capacidades de aprendizagem.

i) O feed forward é a última componente do sistema de feedback e deve sempre ocorrer, pois permite ao professor 

preparar e planificar as futuras atividades e reorganizar as suas ações.

j) O recurso, sempre que possível, a rubricas de avaliação, permite de forma privilegiada o feedup, feedback e 

feedforward aos alunos antes, durante e depois da elaboração das tarefas.

K) Aquando da realização de qualquer tarefa, tem que ser dado feedback de qualidade aos alunos, de modo a que 

possam reformular e melhorar a sua aprendizagem.

l) A auto e a coavaliação concorrem para o rigor e fiabilidade da avaliação, pelo que devem ser utilizadas sempre que 

possível, sendo que devem ocorrer após a realização das tarefas, de modo a que haja lugar a um feedback atempado 

e uma reformulação por parte dos alunos.

m) A avaliação é obrigatoriamente criterial (referida a critérios), eliminando a avaliação normativa (por comparação 

entre alunos).

n) Todas as tarefas dadas aos alunos devem ter em conta os critérios transversais/comuns do ECA.

3.3. Sistema de Classificação

A classificação é um processo que leva à atribuição de uma nota, fruto de um juízo final globalizante. 

Orientações Específicas

a) As ponderações a atribuir, aquando da atribuição da nota no final de período ou de ano, incidem nos domínios/

temas de cada disciplina (e não nos instrumentos ou técnicas de recolha de dados ou outros), que são definidos pelos 

respetivos grupos disciplinares, de acordo com as suas Aprendizagens Essenciais (Portaria 223-A/2018 e 226-A/2018).

b) As ponderações atribuídas aos domínios/temas de cada disciplina, para efeitos de classificação final, encontram-se 

no documento designado “Critérios de avaliação da disciplina de…”.

c) Os momentos de recolha de dados para avaliação sumativa, com o propósito de sustentar a classificação no final 

do período/ano, são, por regra, dois por período, nas disciplinas com carga horária igual ou inferior a 150 minutos 

semanais, e três nas restantes disciplinas.

d) Nestes momentos de recolha de dados de avaliação sumativa para classificar têm de ser usadas, ao longo do ano 

letivo, obrigatoriamente, diferentes técnicas (inquérito, observação, análise, testagem etc.);

e) A avaliação para classificar é obrigatoriamente criterial (referida a critérios), eliminando a avaliação normativa 

(avaliação por comparação à norma e/ou por média aritmética).

f) Todas as tarefas dadas aos alunos com o objetivo de recolher dados para classificar devem ter em conta os critérios 

transversais/comuns do ECA, independentemente dos critérios específicos de cada tarefa atribuída.

g) O docente pode dar um propósito apenas formativo a uma técnica/instrumento de avaliação sumativa (inicialmente 

com o propósito de classificar), sempre que considerar pertinente e sempre em prol da melhoria da qualidade das 

aprendizagens dos alunos.

h) O aluno, por sua iniciativa, e, se menor, com o acordo do encarregado de educação, pode recuperar o pior resultado 

obtido num instrumento/tarefa a um ou mais domínios. A repetição do instrumento/tarefa é agendada pelo docente 

da disciplina para o final de cada período ou início do período seguinte, com exceção do terceiro período em que a 

recuperação ocorre obrigatoriamente até final do período. A recuperação utiliza o mesmo tipo de instrumento/tarefa 

em que foi obtido o pior resultado. 

i) A “avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas.” Assim, o juízo global 

do professor sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, no 1º período, tem em consideração as classificações 

das tarefas de avaliação sumativa com propósitos de classificação realizadas em cada um dos domínios/temas definidos 

pelas diferentes disciplinas. Nos 2º e 3º períodos, o juízo global tem em consideração todos os elementos de avaliação 

sumativa com propósitos de classificação realizados desde o início do ano, em cada domínio/tema das diferentes 

disciplinas. 

j) Os resultados da classificação são dados a conhecer através da escala:

Percentagem Ensino Básico Ensino Secundário

Muito insuficiente 0% - 19% (Nível 1) 0 - 4,4 valores

Insuficiente 20% - 49% (Nível 2) 4,5 - 9,4 valores

Suficiente 50 – 69% (Nível 3) 9,5 - 13,4 valores

Bom 70% - 89% (Nível 4) 13,5-17,4 valores

Muito Bom 90 – 100% (Nível 5) 17,5 – 20 valores
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3.4 Critérios de Avaliação Transversais/Comuns do Externato Carvalho Araújo

Os normativos (Portarias 223-A/2018 e 226-A/2018) e os documentos curriculares em vigor (Aprendizagens Essenciais 

e o Perfil dos Alunos à Saída Da Escolaridade Obrigatória - documento matriz no domínio da Educação no nosso país), 

exigem um referencial comum que reflita o que é absolutamente essencial aprender, e por isso avaliar, em cada escola, 

de acordo com o seu contexto (Projeto Educativo).

Critérios de avaliação 
transversais do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Nível Muito Bom Nível Suficiente Nível Muito Insuficiente

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos 

específicos de cada 
disciplina, de acordo 

com as suas AE.

a 
m

ai
or

ia
Adquire parte 

significativa dos 
conhecimentos 

específicos de cada 
disciplina de acordo 

com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos 

específicos de cada 
disciplina de acordo 

com as suas AE. 

Comunicação

Transmite os 
conhecimentos 

adquiridos intervindo 
sempre de forma 
adequada e com 

rigor linguístico e/ou 
científico e respeitando 
sempre as normas de 
conduta em contexto 

escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Transmite os 
conhecimentos 

adquiridos intervindo 
com alguma 

regularidade de forma 
adequada e com 

rigor linguístico e/ou 
científico, respeitando 

razoavelmente as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos 

adquiridos e não 
intervém de forma 
adequada e com 

rigor linguístico e/
ou científico, não 

respeitando as normas 
de conduta em 

contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos 

adquiridos a novas 
situações, encontrando 

sempre estratégias 
e soluções para os 

problemas, de forma 
muito autónoma e com 
muito espírito crítico e 

criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica 
satisfatoriamente 
os conhecimentos 
adquiridos a novas 

situações, encontrando 
estratégias para a 

solução de problemas, 
com alguma autonomia 

e com algum espírito 
crítico e criatividade

ra
ra

m
en

te

Não aplica os 
conhecimentos 

adquiridos a novas 
situações, nem 

consegue encontrar 
estratégias para a 

solução de problemas 
de forma autónoma, 

com espírito crítico ou 
criatividade.

Compromisso com a 
aprendizagem

Cumpre sempre as 
tarefas e realiza com 
muito empenho os 

trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre 

muito cooperante com 
o professor e com os 
seus pares, tratando 
sempre com respeito 
todos os membros da 
comunidade escolar, 

de acordo com os 
valores de cidadania, 
equidade, inclusão e 
da sustentabilidade 

ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte 
significativa das 

tarefas e realiza com 
algum empenho os 
trabalhos propostos. 

Mostra-se, geralmente, 
cooperante com o 

professor e com os seus 
pares, tratando com 
alguma regularidade 
com respeito todos 

os membros da 
comunidade escolar, 

de acordo com os 
valores de cidadania, 
equidade, inclusão e 
da sustentabilidade 

ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas 
nem realiza com 

empenho os trabalhos 
propostos. Não coopera 
com o professor e com 

os seus pares, não 
tratando com respeito 
todos os membros da 
comunidade escolar, 

de acordo com os 
valores de cidadania, 
equidade, inclusão e 
da sustentabilidade 

ambiental.

Desta forma, os critérios de avaliação que são transversais ou comuns a todos os anos e disciplinas, constituem o 

referencial comum e de aplicação obrigatória no ECA, uma vez que foram considerados por todo o corpo docente 

como essenciais a um processo de ensino-aprendizagem-avaliação conducente à melhoria das aprendizagens e inclusão 

de todos os alunos.

3.5. Condições de transição e conclusão

3.5.1. 2º e 3º ciclos do ensino básico:

3.5.1.1. No final de cada ciclo o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes 

condições:

a) Simultaneamente obtiver classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português/PLNM e Matemática; 

b) Classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas; 

3.5.1.2. Nos anos intermédios de ciclo, a decisão de não progressão do aluno para o ano seguinte ocorre se se considerar 

que o aluno não demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes necessárias para 

prosseguir com sucesso os seus estudos.

3.5.1.3. Na decisão de retenção /progressão deve ser tido em conta:

Relação idade / maturidade; 

Existência de retenção no mesmo ano de escolaridade, ou em anos anteriores;  

Competências reveladas nas disciplinas estruturantes de Português e Matemática; 
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Probabilidade de no ano seguinte recuperar as aprendizagens não desenvolvidas;

Auto-avaliação do aluno e consequências prováveis na motivação do mesmo; 

Existência de fatores extrínsecos não imputáveis ao aluno e com efeitos negativos nas suas aprendizagens (situação 

familiar, não concretização das medidas de apoio propostas etc.);

3.5.1.4. Tendo em vista definir um critério referencial a partir do qual o conselho de turma, nos anos intermédios, deva 

especialmente apreciar a situação do aluno, pode entender-se que este não desenvolveu as aprendizagens essenciais 

para transitar para o ano seguinte se tiver: 

Classificação inferior a 3, no 2.º e 3.º ciclos, a Português/PLNM, Matemática e outra qualquer disciplina.

Classificação inferior a 3, no 2.º e 3.º ciclos, em mais de três disciplinas. 

(A presente orientação deve ser tida como um critério referencial básico não podendo um aluno ser retido nos anos 

intermédios com base no número de níveis inferiores a três);

3.5.2. No ensino secundário:

No terceiro período no ensino secundário observam-se as condições de transição e de aprovação previstas na Portaria 

nº 226-A/2018, de 7 de agosto. 

4. FREQUÊNCIA / ASSIDUIDADE E DISCIPLINA

A assiduidade e o comportamento condicionam a qualidade das aprendizagens, devendo cada aluno no seu 

interesse, no interesse do grupo/turma e de toda a comunidade educativa do Externato ser pontual e assíduo e ter 

um comportamento baseado nos direitos e deveres constantes do Estatuto do Aluno e do Regulamento Interno do 

Externato.

Sermos pontuais, deslocarmo-nos de forma calma e ordeira, comportarmo-nos na sala de aula de forma a facilitar o 

ensino e a aprendizagem, respeitarmos os outros valoriza-nos e valoriza o Externato.

Os objetivos de sucesso académico e pessoal são facilitados por todo o ambiente positivo, pelo compromisso com a 

aprendizagem que cada um de nós constrói.

O Regulamento Interno do Externato na Secção III – Dever de assiduidade e na Secção IV – Acção Disciplinar regula os 

direitos e deveres dos alunos e a atuação dos diferentes órgãos do Externato nestas matérias. 

5. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO

Os serviços de psicologia e orientação desenvolvem a sua ação nos domínios do apoio psicopedagógico a alunos e 

professores, de apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa e da orientação escolar e 

profissional, nas seguintes áreas:

5.1. Orientação vocacional e profissional

a) Apoiar os alunos na exploração das ofertas do ensino secundário.

b) Orientar os alunos na concretização dos objetivos a que se propõem.

c) Promover competências e atitudes nos alunos que permitam “tomar bem” decisões e ser gestores pessoais mais 

eficazes da sua carreira.

5.2. Orientação e apoio escolar

a) Proporcionar serviços de consulta psicológica em áreas relacionadas com as dificuldades de aprendizagem/insucesso 

escolar.

b) Proporcionar atividades aos alunos de rendimento médio, com o objetivo de tirarem o máximo partido das suas 

capacidades e obterem melhores resultados escolares (orientação para a excelência e mestria).

c) Organização e implementação de programas de métodos de estudo/estratégias de aprendizagem, autocontrolo e 

diminuição da ansiedade face aos testes ou tarefas escolares.

5.3. Orientação e apoio emocional

a) Proporcionar apoio de ordem emocional.

b) Promover e otimizar o desenvolvimento pessoal e social. 

6. CONSULTA DA ÁREA DE ALUNOS

Recomendamos os encarregados de educação a consultar regularmente o programa Inovar Consulta onde terão acesso 

às faltas, classificações dos testes e outras avaliações formais e, ainda, à classificação de final de período.

Por favor, consulte o Anexo 3 onde explicamos como aceder à área de alunos do programa Inovar.
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7. ANEXOS

7.1. MATRIZES CURRICULARES 2022/2023 - ANEXO 1

1. CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Componente 
de Formação

Disciplinas

Carga Horária Semanal
(em minutos)

10º 11º 12º

Geral

Português

Ci
da

da
ni

a 
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

2x90 180 2x90 180 4x90 360

Língua Estrangeira I: Inglês 2x60 120 2x60 120 -

Filosofia 90+60 150 90+60 150 -

Educação Física 2x60 120 2x60 120 2x60 120

Específica

Obrigatória Matemática A 4x90 360 4x90 360 5x90 450

10º / 11º ano
(Oferta do 
Externato)

Física e Química A 4x90 360 4x90 360 -

Biologia e Geologia 4x90 360 4x90 360 -

12º ano
Selecionar duas, 

sendo uma,  
obrigatoriamente, 

do Grupo I

Biologia a)

G
ru

po
 I

- - 90+60 150
Geologia a)

Física a)

Química a)

Psicologia B a)

- - 90+60 150Ap. Informáticas a)

Inglês a)

Subtotal 1650 1650 1230

Educação Moral e Religiosa 45 45 45

Total 1695 1695 1275

2. CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

(Percurso formativo próprio com permuta de disciplinas)

Componente 
de Formação

Disciplinas

Carga Horária Semanal
(em minutos)

10º 11º 12º

Geral

Português

Ci
da

da
ni

a 
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

2x90 180 2x90 180 4x90 360

Língua Estrangeira I: Inglês 2x60 120 2x60 120 -

Filosofia 90+60 150 90+60 150 -

Educação Física 2x60 120 2x60 120 2x60 120

Específica

Obrigatória Matemática A 4x90 360 4x90 360 5x90 450

10º / 11º ano
(Oferta do 
Externato)

Física e Química A 4x90 360 4x90 360 -

Economia A
2x90 

+ 
2x60

300 4x90 360 -

12º ano
Selecionar duas, 

sendo uma,  
obrigatoriamente, 

do Grupo I

Biologia a)

G
ru

po
 I

- - 90+60 150
Geologia a)

Física a)

Química a)

Psicologia B a)

- - 90+60 150Ap. Informáticas a)

Inglês a)

Subtotal 1605 1650 1230

Educação Moral e Religiosa 45 45 45

Total 1650 1695 1275

Nota:
a) A turma será criada se o número de alunos o justificar.

Nota:
a) A turma será criada se o número de alunos o justificar.
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3. CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS

Componente 
de Formação

Disciplinas

Carga Horária Semanal
(em minutos)

10º 11º 12º

Geral

Português

Ci
da

da
ni

a 
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

2x90 180 2x90 180 4x90 360

Língua Estrangeira I: Inglês 2x60 120 2x60 120 -

Filosofia 2x90 180 2x90 180 -

Educação Física 2x60 120 2x60 120 2x60 120

Específica

Obrigatória Matemática A 4x90 360 4x90 360 5x90 450

10º / 11º ano

Geografia A 3x90 270 3x90 270 -

Economia A
2x90

+
2x60

300 4x90 360 -

12º ano
Selecionar duas, 

sendo uma,  
obrigatoriamente, 

Geografia C ou 
Economia C

Geografia C a)
- - 90+60 150

Economia C a)

Psicologia B a)

- - 90+60 150Ap. Informáticas a)

Inglês a)

Subtotal 1545 1590 1230

Educação Moral e Religiosa 45 45 45

Total 1590 1635 1275

4. CURSO CIENTIFICO-HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES

Componente 
de Formação

Disciplinas

Carga Horária Semanal
(em minutos)

10º 11º 12º

Geral

Português

Ci
da

da
ni

a 
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

2x90 180 2x90 180 4x90 360

Língua Estrangeira I: Inglês 2x60 120 2x60 120 -

Filosofia 90 + 60 150 2x90 180 -

Educação Física 2x60 120 2x60 120 2x60 120

Específica

Obrigatória História A 4x90 360 4x90 360 5x90 450

10º / 11º ano
(Oferta do 
Externato)

Geografia A 3x90 270 3x90 270 -

MACS 4x90 360
2x90

+
2x60

300 -

12º ano
Selecionar duas, 

sendo uma,  
obrigatoriamente, 

Geografia C ou 
Economia C

Geografia C a)
- - 90+60 150

Economia C a)

Psicologia B a)

- - 90+60 150Ap. Informáticas a)

Inglês a)

Subtotal 1545 1545 1230

Educação Moral e Religiosa 45 45 45

Total 1590 1590 1275

Nota:
a) A turma será criada se o número de alunos o justificar.

Nota:
a) A turma será criada se o número de alunos o justificar.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - APIB - 12º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Saber científico, 
técnico e tecnológico, 

das Linguagens e 
textos, da Informação 

e comunicação 

 (40%)

 Raciocínio e 
resolução de 
problemas; 

Pensamento crítico/
criativo, sensibilidade 

estética e artística  

(40%)

Comunicação em 
tecnologias 

(20%)

Testagem
- Teste teórico / teórico prático/ prático

- Defesa oral do(s) projeto(s)

Análise de conteúdo
- Projeto(s) (Realizado(s) em grupo/pares/

individual) /Projeto(s) interdisciplinares
- Relatório de projeto

Observação
- Apresentação do(s) projeto(s)
- Demonstração do(s) projeto(s)

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te
Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

7.2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DAS DISCIPLINAS 2022/2023 - ANEXO 2



11WWW.EXT-CA.COM

EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - CIÊNCIAS NATURAIS - BIOLOGIA - 12º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1
Conhecimento 

científico - 
compreensão e 

aplicação  

 (60%)

 Domínio 2
Resolução de 
problemas / 

Interpretação 
de atividades 
experimentais  

(20%)

Domínio 3
Comunicação em 

Ciência 

(20%)

Testagem
- Testagem

Reflexão crítica 
- Análise de conteúdos

Apresentação oral 
- Observação

Relatório
- Análise de conteúdos

Trabalho de pesquisa
- Análise de conteúdos

Grelha de observação
- Observação

Lista de verificação
- Observação

Inquérito
- Questionário

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - CIÊNCIAS NATURAIS - BIOLOGIA E GEOLOGIA - 10º E 11º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1
Conhecimento 

científico - 
compreensão e 

aplicação  

 (50%)

 Domínio 2
Resolução de 
problemas / 

Interpretação 
de atividades 
experimentais  

(30%)

Domínio 3
Comunicação em 

Ciência 

(20%)

Testagem
- Testagem

Reflexão crítica 
- Análise de conteúdos

Apresentação oral 
- Observação

Relatório
- Análise de conteúdos

Trabalho de pesquisa
- Análise de conteúdos

Grelha de observação
- Observação

Lista de verificação
- Observação

Inquérito
- Questionário

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ECONOMIA A - 10º E 11º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Conhecimento 
e compreensão 
de conceitos e 

da terminologia 
económica

 (40%)
Testagem

- Teste
- Questão de aula

- Questionários/Quizzes online

Análise de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa / investigação

- Estudo de Caso
- Portefólio
- Relatório

- Fichas de trabalho

Observação
- Apresentação Oral

- Caderno diário
- Formulário

- Grelha de observação

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

 Interpretação e 
análise de dados

(20%)

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

Raciocínio e resolução 
de problemas

(40%)
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados, pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
2 Alunos com Atestado Médico temporário ou permanente, devem obedecer ao Ofício-Circular DES/NES nº98/99, e ainda ao Estatuto do Aluno Artigo 15.º Dispensa da 
atividade física. “Assim, a apresentação, pelos alunos, de Atestados Médicos relativos à disciplina de Educação Física deverá ser objeto do seguinte tratamento: O Atestado 
Médico deve ser entregue nos serviços administrativos. Devendo este ser explícito sobre as incapacidades, ou deficiências físicas ou mentais, que determinam a impossibilidade, 

permanente ou temporária, de o aluno participar normalmente nas atividades de ensino aprendizagem da disciplina de Educação Física.” Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula de educação física. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 
impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física, deve ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. Pela 
impossibilidade de os alunos com atestado médico serem avaliados pelos instrumentos que requerem a prática de atividade física, poderão sê-lo através da: Participação 
oral na aula; Arbitragem / identificação dos sinais da arbitragem das diferentes modalidades; Análise de conteúdo; Testagem / Inquérito e Trabalho de pesquisa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - EDUCAÇÃO FÍSICA - 10º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1
Atividades Físicas

Sub-domínios
- Jogos Desportivos 

Coletivos 
Basquetebol; Voleibol, 

Andebol, Futebol
- Ginástica

Solo; Acrobática e 
aparelhos

- Desportos de Raquetes
Badminton

- Atividades Rítmicas 
Expressivas 

Dança
- Percursos 
Orientação

(60%)

Domínio 2 
Aptidão Física

- Aptidão física Aeróbia e 
Neuromuscular (Fitescola)

(20%)

Domínio 3 
Conhecimentos
Aptidão Física e 

capacidades motoras. 
Sedentarismo, 

evolução tecnológica, 
poluição, urbanismo e 

industrialização (relação 
com a sociedade). 
Primeiros socorros

(20%)

Testagem
- Questão de aula

- Questionamento oral na aula

Análise de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa individuais 

ou em grupo
- Relatório de aula

Observação
- Grelhas de registos de observação direta

- Participação oral na aula
- Arbitragem / identificação dos sinais da 
arbitragem das diferentes modalidades

- Grelha de autoavaliação

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e 
resolução de problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados, pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
2 Alunos com Atestado Médico temporário ou permanente, devem obedecer ao Ofício-Circular DES/NES nº98/99, e ainda ao Estatuto do Aluno Artigo 15.º Dispensa da 
atividade física. “Assim, a apresentação, pelos alunos, de Atestados Médicos relativos à disciplina de Educação Física deverá ser objeto do seguinte tratamento: O Atestado 
Médico deve ser entregue nos serviços administrativos. Devendo este ser explícito sobre as incapacidades, ou deficiências físicas ou mentais, que determinam a impossibilidade, 

permanente ou temporária, de o aluno participar normalmente nas atividades de ensino aprendizagem da disciplina de Educação Física.” Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula de educação física. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 
impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física, deve ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. Pela 
impossibilidade de os alunos com atestado médico serem avaliados pelos instrumentos que requerem a prática de atividade física, poderão sê-lo através da: Participação 
oral na aula; Arbitragem / identificação dos sinais da arbitragem das diferentes modalidades; Análise de conteúdo; Testagem / Inquérito e Trabalho de pesquisa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - EDUCAÇÃO FÍSICA - 11º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1
Atividades Físicas

Sub-domínios
- Jogos Desportivos 

Coletivos 
Basquetebol; Voleibol, 

Andebol, Futebol
- Ginástica

Solo; Acrobática e 
aparelhos

- Desportos de Raquetes
Badminton

- Atividades Rítmicas 
Expressivas 

Dança
- Percursos 
Orientação

(60%)

Domínio 2 
Aptidão Física

- Aptidão física Aeróbia e 
Neuromuscular (Fitescola)

(20%)

Domínio 3 
Conhecimentos

Treino das capacidades 
motoras. Fatores de risco 
associados à prática de 

atividade física

(20%)

Testagem
- Questão de aula

- Questionamento oral na aula

Análise de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa individuais 

ou em grupo
- Relatório de aula

Observação
- Grelhas de registos de observação direta

- Participação oral na aula
- Arbitragem / identificação dos sinais da 
arbitragem das diferentes modalidades

- Grelha de autoavaliação

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e 
resolução de problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados, pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
2 Alunos com Atestado Médico temporário ou permanente, devem obedecer ao Ofício-Circular DES/NES nº98/99, e ainda ao Estatuto do Aluno Artigo 15.º Dispensa da 
atividade física. “Assim, a apresentação, pelos alunos, de Atestados Médicos relativos à disciplina de Educação Física deverá ser objeto do seguinte tratamento: O Atestado 
Médico deve ser entregue nos serviços administrativos. Devendo este ser explícito sobre as incapacidades, ou deficiências físicas ou mentais, que determinam a impossibilidade, 

permanente ou temporária, de o aluno participar normalmente nas atividades de ensino aprendizagem da disciplina de Educação Física.” Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula de educação física. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 
impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física, deve ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. Pela 
impossibilidade de os alunos com atestado médico serem avaliados pelos instrumentos que requerem a prática de atividade física, poderão sê-lo através da: Participação 
oral na aula; Arbitragem / identificação dos sinais da arbitragem das diferentes modalidades; Análise de conteúdo; Testagem / Inquérito e Trabalho de pesquisa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - EDUCAÇÃO FÍSICA - 12º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1
Atividades Físicas

Sub-domínios
- Jogos Desportivos 

Coletivos 
Basquetebol; Voleibol, 

Andebol, Futebol
- Ginástica

Solo; Acrobática e 
aparelhos

- Desportos de Raquetes
Badminton

- Atividades Rítmicas 
Expressivas 

Dança
- Percursos 
Orientação

(60%)

Domínio 2 
Aptidão Física

- Aptidão física Aeróbia e 
Neuromuscular (Fitescola)

(20%)

Domínio 3 
Conhecimentos

Treino das capacidades 
motoras. Especialização 
precoce e exclusão ou 
abandono precoces;
Violência vs. Espírito 

desportivo; Corrupção vs 
verdade desportiva

(20%)

Testagem
- Questão de aula

- Questionamento oral na aula

Análise de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa individuais 

ou em grupo
- Relatório de aula

Observação
- Grelhas de registos de observação direta

- Participação oral na aula
- Arbitragem / identificação dos sinais da 
arbitragem das diferentes modalidades

- Grelha de autoavaliação

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e 
resolução de problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - FILOSOFIA - 10º E 11º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Problematização  

 (20%)

 Concetualização  

(40%)

Argumentação 

(40%)

Testagem
- Testes escritos

- Fichas de trabalho

Análise de conteúdos
- Trabalhos individuais e/ou de grupo

- Tarefas de investigação

Observação
- Grelhas de observação direta

- Resolução de problemas
- Apresentações orais

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação e 
Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados, pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - FÍSICA - 12º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Conhecimento e 
raciocínio científico  

 (55%)

 Comunicação 
Científica  

(25%)

Experimentação 

(20%)

Testagem
- Testes

- Questão Aula
- Questionário laboratorial

Análise de conteúdos
- Relatório

- Trabalho de Pesquisa / Investigação
- Reflexões críticas

Observação
- Apresentação Oral

- Grelha de observação / Lista de verificação
- Fichas de trabalho

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - FÍSICA E QUÍMICA - 10º E 11º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Conhecimento e 
raciocínio científico  

 (55%)

 Comunicação 
Científica  

(25%)

Experimentação 

(20%)

Testagem
- Testes

- Questão Aula
- Questionário laboratorial

Análise de conteúdos
- Relatório

- Trabalho de Pesquisa / Investigação
- Reflexões críticas

Observação
- Apresentação Oral

- Grelha de observação / Lista de verificação
- Fichas de trabalho

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - GEOGRAFIA A - 10º, 11º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Analisar questões 
geograficamente 

relevantes do espaço 
português

 (40%)

Testagem
- Teste escrito

- Questão de aula
- Mini teste

- Questionários / Quizzes online

Análise de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa / investigação

- Estudo de Caso
- Portefólio

Observação
- Apresentação Oral

- Caderno diário
- Grelha de observação

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

 Problematizar e 
debater as 

inter-relações no 
território português e 
com outros espaços  

(30%)

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

Comunicar e 
participar 

(30%)
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - GEOGRAFIA C - 12º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Analisar questões 
geograficamente 

relevantes do espaço 
mundial 

 (40%)

Testagem
- Teste escrito

- Questão de aula
- Mini teste

- Questionários / Quizzes online

Análise de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa / investigação

- Estudo de Caso
- Portefólio

Observação
- Apresentação Oral

- Caderno diário
- Grelha de observação

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

 Problematizar e 
debater as 

inter-relações num 
mundo Global 

(30%)

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

Comunicar e 
participar 

(30%)
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - HISTÓRIA - 10º, 11º E 12º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1 
Compreensão 

Histórica 

 (60%)

 Domínio 2
Utilização de Fontes 

/ Tratamento de 
Informação 

(20%)

Domínio 3 
Comunicação 

Histórica  

(20%)

Testagem
- Teste escrito

- Ficha de trabalho

Análise de conteúdos
- Trabalhos de pesquisa

Observação
- Apresentação Oral

- Grelha de observação e de 
verificação de Tarefas

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação e 
Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados, pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INGLÊS - 10º E 11º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS

(Ponderação)
SUBDOMÍNIOS

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Competência 
Comunicativa 

 (80%)

Compreensão Oral 
 (20%)

Testagem
- Teste

Observação
- Apresentação oral

- Debate / dramatização
- Grelhas de observação

- Trabalho de grupo / individual

Análise de Conteúdo
- Oficina de leitura

(Short-Story)
- Portefólio

- Reflexão crítica
- Trabalho escrito

Inquérito
- Questionário

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e 
resolução de problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Hetero-Avaliação

Produção e 
Interação Oral 

 (20%)

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Compreensão 
Escrita 
 (20%)

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te
Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

 Produção e 
Interação Escrita 

(20%)

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

Competência Intercultural 

(10%)

Competência Estratégica 

(10%)

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados, pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - MACS - 10º E 11º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1
Conhecimento 

matemático  

 (40%)

 Domínio 2
Resolução de 

problemas  

(30%)

Domínio 3 
Comunicação 
Matemática, 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

(30%)

Testagem
- Teste

- Questão Aula
- Questionários / Quizzes online

Análise de Conteúdo
- Portefólio

- Trabalho individual, par ou em grupo
- Utilização de calculadora gráfica na 
resolução de exercícios / problemas

- Composição matemática

Observação
- Resolução de problemas / exercício e 

respetiva apresentação
- Formulário

- Caderno diário
- Grelha de observação direta

- Lista de Verificação
- Outros

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.



25WWW.EXT-CA.COM

EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - MATEMÁTICA A - 10º, 11º E 12º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Domínio 1 
Conhecimento 

matemático  

 (40%)

 Domínio 2
Resolução de 

problemas  

(40%)

Domínio 3 
Comunicação 
Matemática, 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

(20%)

Testagem
- Teste

- Questão Aula
- Questionários / Quizzes online

Análise de Conteúdo
- Portefólio

- Trabalho individual, par ou em grupo
- Utilização de calculadora gráfica na 
resolução de exercícios / problemas

- Composição matemática

Observação
- Resolução de problemas / exercício e 

respetiva apresentação
- Formulário

- Caderno diário
- Grelha de observação direta

- Lista de Verificação
- Outros

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.
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EXTERNATO CARVALHO ARAÚJO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PORTUGUÊS - 10º, 11º E 12º ANOS

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Oralidade  

 (20%)

Leitura  

(20%)

Educação Literária 

(20%)

Escrita 

(20%)

Gramática 

(20%)

Observação
- Apresentação oral

- Prova de leitura expressiva
- Grelhas de registo / verificação

Testagem
- Teste

- Questão Aula
- Testes de compreensão do oral

Análise de conteúdo
- Exercício de escrita (Oficina de escrita)

- Projeto de leitura
- Caderno diário

Inquérito
- Questionários

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação

Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PSICOLOGIA B - 12º ANO

Critérios 
transversais 

do ECA

DESCRITORES DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS / TEMAS

(Ponderação)
SUGESTÕES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS1 PASEO AVALIAÇÃO

NÍVEL MUITO BOM N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL SUFICIENTE N
ív

el
  

In
te

rm
éd

io

NÍVEL MUITO
INSUFICIENTE

Conhecimento

Adquire todos os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina, de acordo 
com as suas AE. a 

m
ai

or
ia Adquire parte significativa 

dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina 

de acordo com as suas AE. 

po
uc

os

Não adquire os 
conhecimentos específicos 

de cada disciplina de acordo 
com as suas AE. 

Problematização   

 (20%)

Concetualização  

(40%)

Argumentação 

(40%)

Testagem
- Teste escritos 

- Fichas de trabalho

Análise de conteúdo
- Trabalhos individuais e/ou de grupo

- Tarefas de investigação

Observação
- Grelhas de observação direta

- Resolução de problemas
- Apresentações orais

A. Linguagens e textos

B. Informação e 
comunicação

C. Raciocínio e resolução de 
problemas

D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo

E. Relacionamento 
Interpessoal

F. Desenvolvimento 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

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

Autoavaliação e 
Coavaliação

Comunicação

Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo sempre 

de forma adequada e com 
rigor linguístico e/ou científico 

e respeitando sempre as 
normas de conduta em 

contexto escolar.

fr
eq

ue
nt

em
en

te
Transmite os conhecimentos 
adquiridos intervindo com 
alguma regularidade de 

forma adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, 

respeitando razoavelmente 
as normas de conduta em 

contexto escolar.

ra
ra

m
en

te

Não transmite os 
conhecimentos adquiridos 
e não intervém de forma 

adequada e com rigor 
linguístico e/ou científico, não 

respeitando as normas de 
conduta em contexto escolar.

Resolução de 
problemas

Aplica sempre os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
sempre estratégias e soluções 
para os problemas, de forma 
muito autónoma e com muito 
espírito crítico e criatividade.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Aplica satisfatoriamente os 
conhecimentos adquiridos a 

novas situações, encontrando 
estratégias para a solução 

de problemas, com alguma 
autonomia e com algum 

espírito crítico e criatividade.

ra
ra

m
en

te

Não aplica os conhecimentos 
adquiridos a novas situações, 

nem consegue encontrar 
estratégias para a solução 

de problemas de forma 
autónoma, com espírito 
crítico ou criatividade.

Compromisso 

com a 

aprendizagem

Cumpre sempre as tarefas e 
realiza com muito empenho 

os trabalhos propostos. 
Mostra-se sempre muito 

cooperante com o professor 
e com os seus pares, tratando 
sempre com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

fr
eq

ue
nt

em
en

te

Cumpre parte significativa 
das tarefas e realiza com 

algum empenho os trabalhos 
propostos. Mostra-se, 

geralmente, cooperante 
com o professor e com os 
seus pares, tratando com 
alguma regularidade com 
respeito todos os membros 

da comunidade escolar, 
de acordo com os valores 
de cidadania, equidade, 

inclusão e da sustentabilidade 
ambiental.

ra
ra

m
en

te

Não cumpre as tarefas nem 
realiza com empenho os 

trabalhos propostos. Não 
coopera com o professor 
e com os seus pares, não 

tratando com respeito todos 
os membros da comunidade 

escolar, de acordo com 
os valores de cidadania, 
equidade, inclusão e da 

sustentabilidade ambiental.

1 De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o professor deve selecionar as estratégias e instrumentos de avaliação que considera mais adequados pelo que se apresentam 
apenas sugestões.
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7.3. INOVAR CONSULTA – ANEXO 3 

ACESSO À ÁREA RESERVADO DO ALUNO

1. Aceder ao site do Externato www.ext-ca.com

2. Clicar em LOGIN

3. Clicar em INOVAR

4. Inserir LOGIN  e SENHA.

LOGIN - o nº de processo do aluno 

(como consta da informação periodal do aluno ou solicitar junto da secretaria); 

SENHA  -  nº de cartão de cidadão.


