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INFORMAÇÃO: 

Os critérios de avaliação, de cada disciplina do 5º ano, têm por base os conteúdos específicos definidos 

nos respetivos programas, com referência às Aprendizagens Essenciais e ao Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória [Portaria n.º 223-A/2018 de 03 de agosto]. 

1. A avaliação subdivide-se em dois grandes domínios: Domínio das Aprendizagens (75%) e Domínio 

Comportamental (25%). Domínios esses onde serão incorporadas as áreas de competências-chave 

do perfil dos alunos (ACPA) consideradas adequadas de acordo com o trabalho a desenvolver 

(inclusivamente nos percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares):             

 
 
 
 
 
 

2. O

s parâmetros do domínio comportamental reportam-se a: 

» Cumprimento dos deveres escolares (pontualidade; trazer o material escolar necessário para a aulas);  

» Respeito pelas Regras de Conduta (respeito pelo outro; cooperação com os colegas, professores e funcionários; 

conservação/limpeza dos espaços e materiais escolares).  

» Empenho/Interesse na realização do trabalho e do estudo, bem como na superação das dificuldades; 

» Autonomia: Realiza autonomamente as atividades que lhe são propostas.  

» Participação: nas atividades escolares. 

 
3. A avaliação formativa é composta pelos diferentes instrumentos de avaliação definidos por disciplina e 

ano de escolaridade. Todos os instrumentos de avaliação serão entregues ao aluno com a indicação da 

informação globalizante de natureza qualitativa e quantitativa, segundo a escala adotada para o 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico de acordo com a seguinte tabela: 

 

 

 

 

4. A informação resultante da avaliação sumativa expressa -se numa escala de 1 a 5, em todas as 

disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha 

de registo de avaliação. 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória | Competências Chave: 

A. Linguagens e textos. 

B. Informação e comunicação. 

C. Raciocínio e resolução de problemas. 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 

E. Relacionamento interpessoal. 

F. Autonomia e desenvolvimento pessoal. 

G. Bem-estar e saúde. 

 

H. Sensibilidade estética e artística. 

I. Saber técnico e tecnologias. 

J. Consciência e domínio do corpo. 

Média Final (%) 0-19 20-49 50-69 70-89 90-100 

Nível atingido 1 2 3 4 5 

Menção Fraco Não Satisfaz Satisfaz Bom Muito Bom 
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5. No 5º ano devem observar-se as condições de transição e de aprovação previstas no art.º 32 da 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto. 

PORTUGUÊS 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

Compreensão oral (CO)  
Leitura (L) 
Escrita (E) 

Educação literária (EL) 
Gramática (G) 

50% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Empenho / Interesse  5% 

Expressão oral (EO) 10% Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes escritos 40% 

Grelhas de registo / Observação direta 25% 

Desempenho do aluno em sala de aula (fichas de trabalho/ 
questões de aula) 

10% 

Textos orais de diferentes géneros e níveis distintos de 
formalização; expressão verbal em interação) 

10% 

Grelha de avaliação dos trabalhos escritos e/ou orais 
desenvolvidos no âmbito do DAC   

15% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na avaliação das 

aprendizagens na disciplina, de acordo com a seguinte distribuição: 

- Oralidade – 8%  

- Escrita – 7%  

 

Considerando que a avaliação é contínua, a classificação atribuída em cada período de avaliação é correspondente à média aritmética dos 

resultados obtidos nos quatro parâmetros, até ao momento de avaliação. A classificação final de período inclui sempre os elementos de 

avaliação dos períodos anteriores. 

A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula:   

𝐶𝐹 =
50 (𝑇) + 10(𝑇𝐴) + 15 (𝐷𝐴𝐶) + 25(𝐷𝐶)

100
 

 

 
INGLÊS 

5º ANO  

Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

Competência escrita 
40% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Compreensão, Produção, Léxico e Gramática Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Competência oral 10%+10
% 

Empenho / Interesse  5% 

Compreensão/ interação oral Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no 
âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes escritos 40%   

Atividades de compreensão/ interação do oral 20% Grelhas de registo 25% 

Projeto interdisciplinar no âmbito do PAT 15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
  Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular, os 15% serão considerados na avaliação da  

  competência escrita. 

 A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

» Classificação 1º Período:  

- Com DAC: (Competência Escrita X 0,4) + (Competência Oral: compreensão oral X 0,1 + interação oral X 0,1) +(DAC x 0,15) +   

                      Domínio comportamental X 0,25)   

         - Sem DAC: (Competência Escrita X 0,55) + (Competência Oral: compreensão oral X 0,1 + interação oral X 0,1) + Domínio     
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                               comportamental X 0,25)   

» Classificação 2º Período:  

           (Média do 1º período + Média dos elementos de avaliação do 2º período) / 2 

» Classificação 3º Período:  

» (Média final do 1º período + média final do 2º período) + (Média final dos elementos de avaliação do 3º período) / 3 

 

 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

Conhecimento, compreensão e aplicação de conceitos. 

60% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Leitura crítica e compreensiva. Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Capacidade de problematização / argumentação rigorosa e 
fundamentada. 

Empenho / Interesse  5% 

Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no 
âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes de avaliação  50% 

Observação direta/ Grelha de registo 25% 

Desempenho do aluno em sala de aula (Grelhas de observação 
das atividades, fichas de avaliação das atividades, trabalhos de 

pesquisa, apresentações orais) 
10% 

Trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar 
(DAC)* 

15% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

» Considerando que a avaliação é contínua, a classificação atribuída em cada período de avaliação é correspondente à média aritmética 
dos resultados obtidos nos quatro parâmetros, até ao momento de avaliação. A classificação final de período inclui sempre os 
elementos de avaliação dos períodos anteriores. 

» A transversalidade da língua portuguesa está presente nas capacidades previstas do domínio cognitivo e nos instrumentos de 
avaliação.  

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na avaliação das 
aprendizagens na disciplina. 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula:    

 

𝑪𝑭 =
𝟓𝟎 (𝑻) + 𝟏𝟎 (𝑻𝑨) + 𝟏𝟓 (𝑫𝑨𝑪) + 𝟐𝟓 (𝑫𝑪)

𝟏𝟎𝟎
 

» Classificação 1º Período  
Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos dois testes de avaliação x 0,50 + Trab. de aula  x 0,10 + Trabalhos individuais, de 
grupo ou projeto interdisciplinar (DAC)*x 0,15+Domínio Comportamental x 0,25= Classificação 

» Classificação 2º Período 
Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos quatro testes de avaliação x 0,50 + Média Trab. De aula (1.º+2.º período)  x 0,10 + 
Trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar (DAC)* (1.º+2.º período)   x 0,15 +Domínio Comportamental x 0,25= 
Classificação. 

» Classificação 3º Período  
Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos cinco/seis testes de avaliação x 0,50 +  Média Trab. De aula (1.º+2.º +3.º períodos)  
x 0,10 + Trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar (DAC)* (1.º+2.º+3.º períodos)  x 0,15 +  Domínio Comportamental 
x 0,25= Classificação. 

 
▪ Instrumentos de Avaliação: 

▪ Testes de avaliação: a classificação a atribuir resulta da média dos testes realizados até ao momento. 
▪ Trabalho de aula: a classificação a atribuir resulta da média das evidências realizadas até ao momento.  
▪ Trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar (DAC)*: a classificação a atribuir resulta da média dos trabalhos 

realizados até ao momento.  
▪ Domínio Comportamental: a classificação atribuída em cada período contempla as evidências recolhidas apenas nesse período. 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens 70% Atitudes e valores 30% 

APRENDIZAGENS ESPERADAS 
Com base nas competências Chave do Perfil do Aluno  

 
(A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. 
Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e 
pensamento criativo; G. Bem-estar e saúde; H. Sensibilidade 
Estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. 
Consciência e domínio do corpo) 

30% 

E. Relacionamento interpessoal 
F. Autonomia e desenvolvimento pessoal  

15% 
15% 

IMPACTO DAS APRENDIZAGENS NA COMUNIDADE 
Com base nas competências Chave do Perfil do Aluno 

40% 

A. Linguagens e textos 10% 

B. Informação e comunicação 30%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalho de grupo/colaborativo 

70% 

  

Trabalho de projeto   

Pesquisa/ investigação   

Trabalho prático/experimental Observação direta/ Grelha de registo 30% 

Trabalho com recurso às TIC   

Apresentações Orais/Exposições   

Registos de observação   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, constitui-se como espaço potenciador da valorização de 

uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a interligação curricular com outras 

disciplinas, ao nível das aprendizagens. 

» As aprendizagens esperadas serão avaliadas pelos docentes das disciplinas que trabalharam conteúdos e projetos em articulação 

com o docente de Cidadania. 

» O Impacto das aprendizagens na comunidade será avaliado pelo diretor de turma 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

Classificação (Aprendizagens esperadas*0.30 + Impacto das aprendizagens*0.40)+ (atitudes e valores*0.30) 
 
 

 

MATEMÁTICA 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

Números e Operações  Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Geometria e Medida 60% Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Álgebra  Empenho / Interesse  5% 

Organização e Tratamento de Dados  Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no âmbito do 
Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes 50%   

Questões Aula/ Tarefas 

10% 

  

Trabalhos de Extensão Curricular Grelhas de registo 25% 

Resumos/ Sínteses/ Esquemas Observação direta  

Trabalhos desenvolvidos no âmbito do DAC   15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
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» Instrumentos de avaliação aplicados: 

▪ Testes: a classificação a atribuir resulta da média dos testes realizados até ao momento (T). 

▪ Questões Aula/ Tarefas/ Trabalhos de Extensão Curricular/ Resumos/ Sínteses/ Esquemas: a classificação a 

atribuir resulta da média dos trabalhos realizados até ao momento (RQT). 

▪ Domínio de Articulação Curricular (DAC): Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação 

Curricular serão considerados os 15% na avaliação RTQ. 

▪ Domínio Comportamental (DC) 

As Questões Aula poderão ser aplicadas sem aviso prévio para promover um estudo regular e a adequação de 

estratégias. 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

▪ Classificação 1.º Período: T x 0,50 + QT x 0,10 + DAC x 0,15 + DC x 0,25  

▪ Classificação 2.º Período: T x 0,50 + QT x 0,10 + DAC x 0,15 + DC x 0,25 

▪ Classificação 3.º Período: T x 0,50 + QT x 0,10 + DAC x 0,15 + DC x 0,25 

 

Os instrumentos de avaliação serão adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às 

circunstâncias. Com exceção dos instrumentos convencionais (Testes e Questões Aula), todos os outros poderão ser 

aplicados em metodologia de trabalho individual e/ ou de grupo/ colaborativo. Visto que se pretende privilegiar a 

avaliação formativa, a diversidade dos instrumentos considerados tem como principal função melhorar e regular as 

aprendizagens. 

 

 
 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres 

60% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Unidade na diversidade dos seres vivos 
Empenho / Interesse  5% 

Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no âmbito do 
Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes de avaliação 50%  

25% 

Relatórios de Atividade Experimental/ Laboratorial  

Atividade de Campo 

10% 

 

Trabalhos de Extensão Curricular 

Resumos/ Esquemas 
Grelhas de registo  
Observação direta 

Trabalhos de Pesquisa  

Questões Aula 
 

Trabalhos desenvolvidos no âmbito dos DAC   15%  

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» Instrumentos de avaliação aplicados: 

▪ Testes: a classificação a atribuir resulta da média dos testes realizados até ao momento (T). 

▪ Relatórios de Atividade Experimental/ Laboratorial/ Atividade de Campo/ Trabalhos de Extensão Curricular/ 

Resumos/ Esquemas/ Trabalhos de Pesquisa/ Questões Aula: a classificação a atribuir resulta da média dos 

trabalhos realizados até ao momento (RTQ). 

▪ Domínio de Articulação Curricular (DAC): Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação 

Curricular serão considerados os 25% na avaliação RTQ. 

▪ Domínio Comportamental (DC) 

 

» As Questões Aula poderão ser aplicadas sem aviso prévio para promover um estudo regular e a adequação de 
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estratégias. 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

• Classificação 1.º Período: T x 0,50 + RTQ x 0,10+DAC x 0,15 + DC x 0,25  

• Classificação 2.º Período: T x 0,50 + RTQ x 0,10+DAC x 0,15 + DC x 0,25 

• Classificação 3.º Período: T x 0,50 + RTQ x 0,10+DAC x 0,15 + DC x 0,25 

 

Os instrumentos de avaliação serão adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias. 

Com exceção dos instrumentos convencionais (Testes e Questões aula), todos os outros poderão ser aplicados em 

metodologia de trabalho individual e/ ou de grupo/ colaborativo. Visto que se pretende privilegiar a avaliação formativa, 

a diversidade dos instrumentos considerados tem como principal função melhorar e regular as aprendizagens. 

 

 
 
 

EDUCAÇÃO VISUAL 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

CONHECIMENTOS  

60% 

  

TECNICAS  Cumprimento dos deveres escolares 5% 

PROCESSOS Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

PERCEÇÃO E REPRESENTAÇÃO Empenho / Interesse  5% 

TRABALHO DA AULA Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas  

ou delas decorrentes. 
50% 

  

Fichas de trabalho, relatórios ou outros registos, trabalho de 
pesquisa fora da aula 

Grelha de observação direta 25% 

Grelha de observação direta 25%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na avaliação 

das aprendizagens na disciplina. 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula:  

▪ Classificação 1º Período: (Conhecimentos/Técnicas/ Processos/ Perceção e Representação X 0,50) + (Trabalho da 
Aula X 0,25) + Domínio Comportamental X 0,25).  

▪ Classificação 2º Período: (Média do 1.º período + Média dos elementos de avaliação do 2.º período) /2  
▪ Classificação 3º Período: (Média final do 1.º período + média final do 2.º período) + (Média final dos elementos de 

avaliação do 3.º período) /3 
 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

CONHECIMENTOS  

60% 

  

TECNICAS  Cumprimento dos deveres escolares 5% 

PROCESSOS Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

PERCEÇÃO E REPRESENTAÇÃO Empenho / Interesse  5% 

TRABALHO DA AULA Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
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Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas  
ou delas decorrentes. 

50% 
  

Fichas de trabalho, relatórios ou outros registos, trabalho de 
pesquisa fora da aula 

Grelha de observação direta 25% 

Grelha de observação direta 25%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na avaliação 

das aprendizagens na disciplina. 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula:  

▪ Classificação 1º Período: (Conhecimentos/Técnicas/ Processos/ Perceção e Representação X 0,50) + (Trabalho da 
Aula X 0,25) + Domínio Comportamental X 0,25).  

▪ Classificação 2º Período: (Média do 1.º período + Média dos elementos de avaliação do 2.º período) /2  
▪ Classificação 3º Período: (Média final do 1.º período + média final do 2.º período) + (Média final dos elementos de 

avaliação do 3.º período) /3 
 

 
 

EDUCAÇÃO MUSICAL 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

Experimentação e criação 
Ouvir, reproduzir e improvisar 

   

   

 Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Interpretação e comunicação 
Ouvir, reproduzir, reconhecer visual e auditivamente e memorizar)  

 Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

 Empenho / Interesse  5% 

 Autonomia  5% 

Apropriação e reflexão 
Analisar visualmente e auditivamente, criticar conscientemente e 

criar.  
(sons, ritmos/melodias, Alturas, Dinâmicas, Andamentos, Timbres e 

Formas) 

60% Participação 5% 

   

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
Audição de peças Vocais/ Instrumentais 

Observação direta 
60% Observação direta  

25% 

Grelhas de registo 15% Grelha de registo 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na avaliação das 

aprendizagens na disciplina. 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula:  

▪ Classificação 1º Período:  

60%Domínio das aprendizagens +15% Domínio de Articulação Curricular (DAC) +25% Domínio comportamental. 

▪ Classificação 2º Período:  

1.º período (60%Domínio das aprendizagens +15% Domínio de Articulação Curricular (DAC) +25% Domínio comportamental) + 2.º 

período (60% Domínio das aprendizagens +15 % Domínio de Articulação Curricular (DAC) +25% Domínio comportamental)/2 

▪ Classificação 3º Período:  

1.º período (60%Domínio das aprendizagens +15% Domínio de Articulação Curricular (DAC) +25% Domínio comportamental) + 2.º 

período.(60% Domínio das aprendizagens +15 %  Domínio de Articulação Curricular (DAC) +25% Domínio comportamental) + 3.º 

período ( 60%Domínio das aprendizagens +15%  Domínio de Articulação Curricular (DAC) +25% Domínio comportamental) / 3. 
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COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

OFICINA D´EXPRESSÕES 5º ANO  

Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

CONHECIMENTOS  

60% 

  

TECNICAS  Cumprimento dos deveres escolares 5% 

PROCESSOS Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

PERCEÇÃO E REPRESENTAÇÃO Empenho / Interesse  5% 

TRABALHO DA AULA Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas  

ou delas decorrentes. 
50% 

  

Fichas de trabalho, relatórios ou outros registos, trabalho de 
pesquisa fora da aula 

Grelha de observação direta 25% 

Grelha de observação direta 25%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na avaliação 

das aprendizagens na disciplina. 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula:  

▪ Classificação 1º Período: (Conhecimentos/Técnicas/ Processos/ Perceção e Representação X 0,50) + (Trabalho da 
Aula X 0,25) + Domínio Comportamental X 0,25).  

▪ Classificação 2º Período: (Média do 1.º período + Média dos elementos de avaliação do 2.º período) /2  
▪ Classificação 3º Período: (Média final do 1.º período + média final do 2.º período) + (Média final dos elementos de 

avaliação do 3.º período) /3 
 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

Área das Atividades Físicas: 

60% 

  

Realizar as ações motoras específicas a cada modalidade;   

Aplicar as ações motoras e táticas específicas a cada 
modalidade, em situação de jogo. 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Área dos Conhecimentos Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Conhecer os objetivos, regras, gestos técnicos e materiais 
utilizados em cada modalidade desportiva.  

Empenho / Interesse  5% 

Aplicar as regras inerentes às diferentes modalidades Autonomia  5% 

Área da Aptidão Física Participação 5% 

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de 

acordo com as características do esforço realizado.  

  

 Interpretar as principais adaptações do funcionamento do 
seu organismo durante a atividade física. 

  

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no âmbito do 
Plano de Atividades da Turma 

15%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Questão aula/Relatórios/ Trabalhos (a-5% das DAC) 5%   

Avaliação Continua Formativa / Avaliação Prática (a-10% das DAC) 50% Grelhas de registo de observação direta 25% 

Fit – Escola (Aplicação da bateria de testes de aptidão física) 5%   

Trabalho desenvolvido no âmbito das DAC  
(se a disciplina aderir ao projeto) 

15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
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» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina (a- 5% na área de conhecimentos + 10% na área das atividades físicas). 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula_ 

▪ Classificação 1º Período: ((0,5xAC) +(5,0xAP) +(0,5 AF) +(2,5xDC)) /10 

▪ Classificação 2º Período: ((1xAC) +(6,5AP) +(0,5 AF) +(2xDC)) /10               CF2ºP = (C1ºP+C2ºP) /2 

▪ Classificação 3º Período: ((1xAC) +(6,5AP) +(0,5 AF) +(2xDC)) /10               CF3ºP = (C1ºP+C2ºP+C3ºP) /3 

 

C1ºP – Classificação 1º período; 
C2ºP – Classificação 2º Período; 
C3ºP – Classificação 3º período; 
AC – Avaliação Cognitiva; 
AP – Avaliação Prática; 
ACF – Aptidão Física; 
DC – Domínio Comportamental; 
CF1ºP - Classificação Final 1º período; 
CF2ºP – Classificação Final 2º período; 
CF3ºP - Classificação Final 3º período. 

 

 Nota:  
Avaliação de alunos com dispensa da realização prática por período prolongado: - (componente teórica X 75%) + componentes do domínio 
comportamental (25%). 
 

 
                          

 OFERTA COMPLEMENTAR 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5º ANO  
Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

60% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Investigar e pesquisar Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Colaborar e comunicar Empenho / Interesse  5% 

Criar e inovar Autonomia  5% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no âmbito do 
Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Teste 25%   

Projeto 40% Grelhas de observação e registo 25% 

Fichas de trabalho 10%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

 

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A avaliação atribuída em cada semestre integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

• Classificação (Teste*0.25 + Projeto*0.25 + média das fichas de trabalho*0.10 + DAC*0.15) + (Domínio 
Comportamental*0.25) 

 

 
OFERTA COMPLEMENTAR 

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA 5º ANO  

Domínio das Aprendizagens   75% Domínio Comportamental                                   25% 

 

60% 

Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Pensamento lógico Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Programação Scratch/Mblock Empenho / Interesse  5% 

 Autonomia  5% 
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Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15% Participação 5% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Projeto  45% 
Grelhas de observação e registo 25% 

Fichas de trabalho 30% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 75% na 

avaliação das aprendizagens na disciplina. 

» A avaliação atribuída em cada semestre integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

• Classificação (Projeto*0.30 + média das fichas de trabalho *0.30 +DAC*0.15) + (Domínio Comportamental *0.25) 
 

 

EMRC 5º ANO  

Domínio das Aprendizagens   60% Domínio Comportamental                                   40% 

Aquisição de Conhecimentos 15%   

Aplicação dos conhecimentos a novas situações 10% Cumprimento dos deveres escolares 8% 

Qualidade do trabalho 5% Respeito pelas Regras de Conduta 8% 

Espírito de iniciativa 5% Empenho / Interesse  8% 

Realização de atividades de forma autónoma 5% Autonomia  8% 

Cooperação em tarefas e projetos comuns 5% Participação 8% 

Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no 
âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalhos individuais   25%   

Trabalhos de grupo 20%  Registo de observação direta  40% 

Trabalho desenvolvido no âmbito das DAC  
(se a disciplina aderir ao projeto) 

15% Autoavaliação  

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

▪ A disciplina de EMRC participa no trabalho desenvolvido no âmbito das DAC, apenas com os alunos inscritos da turma D, 

do quinto ano, visto que os mesmos são os únicos alunos do 5º ano a formar um grupo único, numa hora letiva, 

atribuída à professora. Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular, serão 

considerados os 60%, na avaliação das aprendizagens na disciplina. 

▪ A classificação é expressa na escala de 1 a 5. A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até 

ao momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

60% Domínio dos Saberes e Capacidades + 40% Domínio comportamental = (Trabalhos individuais X 0,25) + (Trabalhos 
de grupo X 0,2) + (DAC X 0,15) + (Domínio Comportamental X 0,4) 

• Classificação 1º Período = 60% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 40% Domínio comportamental 

• Classificação 2º Período = 1º Período + 2º Período (60% Domínio dos Saberes e Capacidades + 40% Domínio Comportamental)/2 

• Classificação 3º Período = 1º Período + 2º Período + 3º Período (60% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 40% Domínio 
Comportamental)/3  
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DOMÍNIOS DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR | DAC 5º ANO 
Domínio das Aprendizagens  100% 

Descritores Indicadores  

Investigador Pesquisa, elabora trabalhos 30% 

Criativo Apresenta ideias perante um problema 20% 

Conhecedor Evidencia conhecer o tema tratado 20% 

Comunicador Apresenta os trabalhos oralmente e/ou em suporte físico de forma correta 30% 

Instrumentos de Avaliação   
Trabalho de grupo/colaborativo  

Trabalho de projeto  

Pesquisa/ investigação  

Trabalho prático/experimental 100% 

Trabalho com recurso às TIC  

Apresentações Orais/Exposições  

Registos de observação  

Considerações 

 

» Os Domínios de Articulação Curricular (DAC) são o conjunto de conteúdos/aprendizagens que os alunos irão explorar no âmbito 

do plano de atividades da turma (PAT). 

» As disciplinas intervenientes irão articular no sentido de desenvolver atividades interdisciplinares/multidisciplinares, num 

determinado período de tempo, até 25% da carga anual da disciplina. 

» A avaliação dos Domínios de Articulação Curricular é parte integrante do domínio das aprendizagens de cada uma das áreas 

curriculares envolvidas no(s) projeto(s) da(s) turma(s). 

» O Domínio Comportamental será avaliado no âmbito da disciplina. 

» Todos os trabalhos/projetos desenvolvidos deverão ser avaliados de 0 a 100%, deverão ser do conhecimento do aluno e do 

encarregado de educação e terão uma ponderação de 15% na avaliação das disciplinas envolvidas. 
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