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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO- DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS- Níveis 

 
 
Nível 1 
Conhecimentos 

 
 Regista uma aquisição de conhecimentos muito fraca ou nula. 
 Não desenvolve competências mínimas essenciais. 
 Revela muitas dificuldades na compreensão e expressão da língua materna 

 
Capacidades 
 Revela muitas dificuldades de concentração 
 Não revela organização nem método de estudo 
 Não concretiza os trabalhos propostos 
 Não se integra nas atividades da aula 
 Não toma decisões nem fundamenta as suas opções 

 
Atitudes 
 Não participa, não se interessa por participar ou recusa-se a participar 
 raramente traz o material necessário para a sala de aula, nem tem caderno diário 
 Não colabora nos trabalhos desenvolvidos na sala de aula e ainda perturba os restantes colegas 
  Não manifesta curiosidade e desejo de saber  
 Não demonstra o mínimo respeito pelos colegas e/ou professores 
 Não realiza os trabalhos de casa 
 Apresenta falta de assiduidade às aulas, inclusive falta de comparência nos momentos de avaliação 
 
Nível 2 
Conhecimentos 
 Revela muitas dificuldades na aquisição e compreensão dos conhecimentos 
 Manifesta uma progressão insuficiente na aprendizagem 
 Revela dificuldades na compreensão e expressão da língua materna 
 Não desenvolve competências essenciais 

Capacidades 
 Revela dificuldades de concentração 
 Revela dificuldades de organização e método de estudo 
 Revela dificuldades em consultar documentos para a concretização de trabalhos 
 Revela dificuldades de integração nas atividades da aula 
 Revela pouca autonomia na realização de atividades  
 Não toma decisões nem fundamenta as suas opções  

Atitudes 
 Manifesta pouco empenho 
 Participa pouco na aula 
 Não colabora no trabalho de grupo 
 Não respeita a opinião dos colegas 
 Provoca algumas situações conflituosas  
 Não faz regularmente os trabalhos de casa 
 Raramente traz o material necessário para a aula 
 Revela falta de assiduidade e/ou pontualidade 

 
Nível 3 
Conhecimentos 
 Exprime-se oralmente e por escrito com um mínimo de correção 
 Adquiriu com algumas dificuldades as competências essenciais 
 Conhece o vocabulário específico da disciplina 
 Manifesta alguma progressão na aprendizagem  



Rua Manuel de Faria e Sousa – 4610-178 Felgueiras – Telefone: 255 926 669 – Fax: 255 926 769 
www.manuelfariasousa.pt – manueldefariaesousa@gmail.com 
 

 

 

 

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa 

  

 
Capacidades 
 Apresenta alguma capacidade de concentração 
 Revela alguma organização e método de estudo 
 Consulta e seleciona com algumas dificuldades documentos para a concretização de trabalhos 
 Demonstra alguma capacidade de integração nas atividades da aula 
 Revela alguma autonomia na realização de atividades, procurando a informação de que necessita  
 Enfrenta com alguma confiança situações novas  

Atitudes 
 Manifesta algum empenho e interesse 
 Participa ordenadamente quando solicitado 
 Colabora razoavelmente nas atividades de grupo 
 Respeita os colegas e as suas opiniões 
 Faz regularmente os trabalhos de casa 
 É assíduo e pontual 
 Comporta-se com correção, não provocando conflitos 
 Traz o material necessário para a aula  
 

Nível 4 
 Conhecimentos 
 Exprime-se oralmente e por escrito com clareza e correção 
 Revela alguma facilidade na aquisição e compreensão das competências essenciais 
 Aplica os conhecimentos adquiridos em novas situações 
 Conhece e utiliza o vocabulário específico da disciplina 
 Manifesta progressão na aprendizagem   

Capacidades 
 Revela capacidade de concentração 
 Revela organização e método de estudo 
 Consulta e seleciona com facilidade documentos para a concretização de trabalhos 
 Demonstra facilidade de integração nas atividades da aula 
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação 
 Revela autonomia na realização de atividades, procurando a informação de que necessita  

Atitudes 
 É interessado e participativo 
 Participa espontaneamente e com sentido de oportunidade 
 Colabora bem nas atividades de grupo 
 Respeita os colegas e as suas opiniões 
 Faz sempre os trabalhos de casa 
 Manifesta espírito de entreajuda 
 É assíduo e pontual 
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade 
 Traz sempre o material necessário para a aula 
 Manifesta curiosidade e desejo de saber, empenhando-se no aprofundamento dos seus conhecimentos e na 

descoberta de novas experiências (7ºadiante) 
 Manifesta preocupação com problemas do mundo real (6ºadiante) 

 
Nível 5 
Conhecimentos 
 Exprime-se oralmente e por escrito com bastante clareza e correção 
 Revela facilidade na aquisição e compreensão das competências essenciais 
 Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos em novas situações 
 Conhece e utiliza o vocabulário específico da disciplina 
 Manifesta ótima progressão na aprendizagem 

Capacidades 
 Revela capacidade de concentração 
 Revela boa organização, mostrando qualidade na apresentação dos mesmos 
 Revela métodos de estudo 
 Revela autonomia na realização das atividades, procurando a informação de que necessita 
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 Enfrenta com confiança situações novas 
 Demonstra bastante facilidade de integração nas atividades da aula 
 Revela espírito crítico e capacidade de argumentação 
 Revela autonomia na realização de atividades, procurando a informação de que necessita  
 Toma decisões e fundamenta as suas opções com facilidade 

Atitudes 
 É bastante interessado 
 Participa ativamente na resolução de problemas 
 Participa espontaneamente e com sentido de oportunidade 
 Colabora ativamente nas atividades de grupo 
 Respeita os colegas e as suas opiniões 
 Faz sempre os trabalhos de casa 
 Manifesta espírito de entreajuda 
 É assíduo e pontual 
 Comporta-se com correção e revela sentido de responsabilidade 
 Traz sempre o material necessário para a aula 
 Promove o espírito de cooperação entre colegas 
 Manifesta curiosidade e desejo de saber, empenhando-se no aprofundamento dos seus conhecimentos e na 

descoberta de novas experiências  
 Manifesta preocupação com problemas do mundo real  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO- DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

Competências de comunicação 5º 6º 7º 8º 9º 

C
o
m

p
e

tê
n

c
ia

s
 

E
s
s
e

n
c
ia

is
 

Conhecimento

s 

(O saber) 

 Fichas de avaliação; 

 Leitura; 

 Trabalhos escritos; 

 Compreensão e 

expressão oral. 

80% 80% 80% 80% 80% 

C
o
m

p
e

tê
n

c
ia

s
 T

ra
n

s
v
e

rs
a

is
 

Capacidades 

( O Saber 

Fazer) 

 Qualidade da 

participação; 

 Desenvolvimento de 

métodos e técnicas de 

estudo;  

 Utilização de materiais 

de consulta/ estudo 

(dicionários, 

enciclopédias, novas 

tecnologias…) 

10% 10% 10% 10% 10% 

Atitudes e 

Valores 

( O Ser) 

 Comportamento; 

 Cooperação/participaç

ão; 

 Interesse/empenho; 

 Espírito crítico; 

 Autonomia;  

 Caderno diário; 

 Trabalho de casa; 

 Material; 

 Pontualidade/assiduida

de; 

 Autoavaliação. 

10% 10% 10% 10% 10% 
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Modalidades de avaliação / Instrumentos de avaliação 

 

Modalidades de Avaliação 

 Diagnóstica; 

 Formativa; 

 Sumativa 

 

 

 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s
 d

e
 A

v
a

lia
ç
ã

o
  Fichas de avaliação; 

 Trabalhos individuais, de pares; 

 Trabalhos de cãs; 

 Trabalhos de pesquisa; 

 Fichas de trabalho; 

 Grelhas de observação de participação oral, 

comportamento, leitura. 

 Autoavaliação; 

 Heteroavaliação. 

2
º 

e
 3

º 
c
ic

lo
s

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentagens e 

respetivas classificações 

para as Fichas de 

Avaliação 

Fraco 0 a 19% 

Insuficiente 20 a 49% 

Suficiente 50 a 69% 

Bom 70 a 89% 

Muito Bom 90 a 100% 

 
 

 

 

No caso dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que seguem o currículo comum com 

adequações na avaliação ao abrigo do Decreto-lei 3 de 2008 de 7 de janeiro, os critérios poderão sofrer 

alteração nos seguintes moldes: o peso percentual atribuído ao domínio dos Conhecimentos poderá oscilar 

num intervalo, com um mínimo de 60% a 80%, de máximo. Dependendo desta atribuição os restantes domínios 

(Capacidades e Atitudes e Valores) serão alterados sendo acrescentado, a cada um deles, metade do que for 
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diminuído nos conhecimentos. Estes critérios serão aplicados em conformidade com as características do 

aluno e em consonância com o seu Programa Educativo individual (PEI). 

No caso dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que seguem o currículo específico 

individual ao abrigo 21º artigo do Decreto-lei 3 de 2008 de 7 de janeiro, seguem critérios elaborados pelo 

departamento de Educação Especial. 
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

 

O principal modelo de avaliação a implementar deve ser a avaliação formativa. Através dela os 

professores devem acompanhar e orientar os seus alunos, de forma contínua e sistemática. Nesta 

implementação, os professores, devem recolher informações sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens e competências dos seus alunos, as quais vão ditar o seu trabalho, os seus métodos e 

estratégias para ajudar cada um dos alunos a aprender de forma mais eficiente. Por esta avaliação o 

professor deverá estar aberto às alterações pedagógicas do seu procedimento e a adaptar as 

atividades do ensino/aprendizagem, deve estar atento aos processos de aprendizagem e deve 

considerar não apenas as capacidades cognitivas dos alunos mas a totalidade dos seus 

comportamentos. Entre professor e alunos deve haver uma interação que conduza à melhoria do 

processo de aprendizagem. 

A avaliação formativa deva ser qualitativa e construtiva não estando o professor preocupado com 

quantificações e desempenhos objetivamente mensuráveis. 

A avaliação formativa deve estar associada à avaliação diagnóstica feita ao longo do ano letivo, 

antes de iniciar novas unidades didáticas, de forma oral ou outra. Formalmente deverá ser 

obrigatória apenas no início do ano letivo. Deixar-se-á ao critério de cada professor que conforme a 

especificidade da sua disciplina, da sua turma e da carga horária de que dispõe, poderá decidir 

quando e como a fazer. A autoavaliação dos alunos deverá ser feita no início de cada período. 

Apenas não será feita no primeiro e segundo ano de escolaridade. 

As formas de avaliar formativamente devem passar por testes formativos, grelhas de observação na 

aula, fichas de trabalho, fichas de auto avaliação e intervenções orais. 

Os efeitos da avaliação formativa consistem numa tomada de medidas de diferenciação pedagógica 

adequadas às características dos alunos e às competências e aprendizagens a desenvolver. Pelos 

dados da avaliação formativa deverão os professores informar os diretores de turma, a fim destes, 

em Novembro e em Fevereiro (avaliações intercalares) informarem os encarregados de educação 

dos resultados dos alunos. Igualmente deverão servir para cada professor, em colaboração com os 

restantes elementos do conselho de turma e com as estruturas da escola, com contributos dos 

encarregados de educação e serviços exteriores à escola, desenvolverem adequadamente o trabalho 

em sede de Projeto de turma. 
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Educação Moral e Religiosa Católica 

 

Critérios de avaliação  
 

          Domínios Aspetos a avaliar Instrumentos (%) 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 e
ss

e
n

ci
ai

s 

Conhecimentos 

 

Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos; 

Domínio de conteúdos essenciais; 

Domínio do vocabulário específico da 

disciplina; 

 Domínio da Língua Portuguesa 

 

Observação direta;  

Trabalhos individuais/ 

grupo 

 Fichas de avaliação. 

Fichas de trabalho. 

Trabalhos de pesquisa 

 

40% 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 t
ra

n
sv

er
sa

is
 

Capacidades 

 

 

 

Expressão oral e escrita; 

Autonomia (iniciativa) na realização das 

tarefas propostas; 

 Dinamismo e criatividade. 

Hábitos e métodos de trabalho 

(realização dos trabalhos propostos na 

aula e em casa) 

Observação direta 

(grelhas de observação);  

 

20 % 

Atitudes 

Assiduidade e Pontualidade;  

Apresentação e utilização correta dos 

materiais; 

Comportamento; 

Realização das atividades/tarefas da 

aula; 

Observação direta 

(grelhas de observação);  

 
20 % 

valores 

Interesse e empenho 

Respeito pelos outros e suas opiniões 

Cooperação e relacionamento com 

professor e colegas; 

Cumprimento do Regulamento Interno; 

Participação ordeira e organizada; 

 Capacidade de autoavaliação. 

Observação direta 

(grelhas de observação);  

 

20 % 
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Critérios de avaliação por níveis 

Nível Competências essenciais Competências Transversais 

1 

* Não adquiriu qualquer 

conceito básico abordado 

na disciplina ou adquiriu-os 

pontualmente. 

* Não participa mesmo quando solicitado pelo professor 

* Apresenta dificuldades relacionais e de integração na turma 

* Não respeita nem reconhece as regras de convívio social 

* Não é organizado, responsável, assíduo e pontual 

* Não compreende a mensagem humana e cristã 

* Não assume os valores humanos e cristãos na sua vida 

2 

* Revela deficiências 

relativamente ao 

conhecimento dos 

conteúdos da disciplina. 

* Raramente participa e responde às solicitações do professor 

*Apresenta algumas dificuldades de integração na turma, com 

dificuldades em respeitar e reconhecer as regras de convívio social 

* Pouco organizado, responsável, assíduo e pontual 

* Compreende pouco a mensagem cristã e valores humanos 

*Assume pouco os valores humanos e cristãos na sua vida 

3 

* Conhece e compreende a 

generalidade dos 

conteúdos da disciplina. 

* Participa regularmente, respondendo às solicitações do Professor e 

emite opiniões 

* Integra-se com relativa facilidade na turma, respeita e reconhece as 

regras do convívio social, revelando espírito de cooperação 

* É organizado, responsável, assíduo e pontual 

* Compreende a mensagem humana e cristã 

* Assume os valores humanos e cristãos na sua vida 

4 

* Conhece, compreende e 

aplica com facilidade os 

conteúdos  da disciplina. 

* Participa, partilha e colabora com interesse, respondendo 

frequentemente às solicitações do professor, colocando questões 

pertinentes 

* Integra-se facilmente na turma, respeitando e aplicando as regras 

do convívio social, revelando espírito de cooperação 

* É muito organizado, responsável, assíduo e pontual 

* Compreende bem a mensagem humana e cristã 

* Assume bem os valores humanos e cristãos na sua vida, como a 

solidariedade 

5 

*Conhece, compreende, 

relaciona e aplica com 

muita facilidade os 

conteúdos  da disciplina 

em situações novas. 

* Participa e colabora com gosto, sugerindo atividades, respondendo 

sempre às solicitações do professor e colabora em tarefas comuns 

partilhando os seus conhecimentos 

* Integra-se na turma e facilita a integração dos outros, respeitando, 

aplicando e avaliando as regras do convívio social 

* É muito organizado, responsável, assíduo e pontual 

* Compreende muito bem e vivencia a mensagem humana e cristã 

* Assume muito bem os valores humanos e cristãos na sua vida 

 



Rua Manuel de Faria e Sousa – 4610-178 Felgueiras – Telefone: 255 926 669 – Fax: 255 926 769 
www.manuelfariasousa.pt – manueldefariaesousa@gmail.com 
 

 

 

 

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa 

  

 
 


	Conhec. cap. atitu. Níveis.pdf
	Critérios de avaliação CHS.pdf
	Critérios Aval. formativa.pdf
	Critérios Aval. E.M.R.C..pdf

