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INFORMAÇÃO: 

Os critérios de avaliação, de cada disciplina do 7º 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 (80%) e Domínio 

Comportamental (20%). 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. Os 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. 

5. No 7º ano devem observar-se as condições de transição e de aprovação previstas no art.º 32 da 

Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto. 

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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PORTUGUÊS 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

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

Educação literária (EL) 
Gramática (G) 

60% 

Cumprimento dos deveres escolares 4% 

Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

Empenho / Interesse  4% 

Expressão oral (EO) 5% Autonomia  4% 

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

15% Participação 4% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes escritos 50%   

Fichas de trabalho: compreensão oral /questões-aula 10%   

Grelha de registo da expressão oral (em interação)  
5% 

  

Grelha de avaliação da apresentação oral do projeto de leitura 
(listagem PNL) 

Grelhas de registo / Observação direta 20% 

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

15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 80% na avaliação das 

aprendizagens na disciplina. Neste caso, a avaliação dos domínios será efetuada da seguinte forma: 

CO/L/E/EL/G=70% [testes escritos=60% + Fichas de compreensão oral/questões-aula=10%]+ E0=10% 

 

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

▪ 1.º Período: [(TE1/2)x0,50] + [FT1x0,10] + [EO1x0,05] + [DACx0,15] + [DCx0,20]     

▪ 2.º Período: [(TE1+TE2)/4x0,50] + [(FT1+FT2)/2x0,10] + [(EO1+EO2)/2x0,05] + [DACx0,15] + [DCx0,20] 

▪ 3.º Período: [(TE1+TE2+T3)/5x0,50] + [(FT1+FT2+FT3)/3x0,10] + [(EO1+EO2+EO3)/3x0,05] + [DACx0,15] + [DCx0,20] 

Siglas: TE- Testes escritos (TE1 -1.º período, TE2- 2.º período, TE3- 3.º período) 
            FT – Fichas de trabalho (Compreensão oral/Questões-aula (FT1 – 1.º período, FT2 – 2.º período, FT3 – 3.º 

período) 
            EO – Expressão Oral (EO1 – 1.º período, EO2 – 2.º período, EO3 – 3.º período) 
            DAC – Domínio de Articulação Curricular 
            DC – Domínio Comportamental 

 

 

 

 

 

INGLÊS (LEI); ESPANHOL (LEII) E FRANCÊS (LEII) 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

Competência escrita  Cumprimento dos deveres escolares 4% 

Compreensão; interação e produção; saber-aprender 45% Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

Competência oral  Empenho / Interesse  4% 

Compreensão; interação e produção; saber-comunicar (leitura; 
compreensão; participação; fluência/ expressão) 

20% Autonomia  4% 

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

15% Participação 4% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes escritos 45%   

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

Projeto interdisciplinar no âmbito do PAT 15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
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» 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:  

o Com DAC 

                 (Competência Escrita x 0,45) + (Competência Oral x 0,2) +(DAC x 0,15) + (Domínio comportamental X 0,20)   

o Sem DAC 

                         (Competência Escrita X 0,6) + (Competência Oral x 0,2) + (Domínio comportamental X 0,20)   

▪ 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 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

Componente teórica: 
Localizar no espaço e no tempo. 

 
Compreender e utilizar fontes históricas de diferentes  

tipologias numa perspetiva crítica. 
 

Relacionar elementos naturais e humanos em diferentes 
tempos e espaços. 

 
Aplicar conceitos específicos da disciplina. 

 
Identificar continuidades e ruturas no processo histórico 

 
Promover uma cidadania ativa e participativa baseada em 

critérios éticos e estéticos. 
 

Relacionar as aprendizagens com a História local e regional 

 
 

55% 

  

Cumprimento dos deveres escolares 
 

4% 

Respeito pelas Regras de Conduta 
 

4% 

Empenho / Interesse  
 

4% 

Autonomia 
 

4% 

Participação 4% 

  Componente teórico-prática em aula 
Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC)  

no âmbito do Plano de Atividades da Turma  
25% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Fichas de avaliação  
  

55%   
Grelhas de observação direta dos parâmetros a 
avaliar 

20% 
Grelhas de observação das atividades / Fichas de avaliação das 

atividades / Trabalhos de pesquisa/ Apresentações orais. 

 
25% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

 

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 80% 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: (CT1ºP*0,55) + (DAC ou CTP)*0,25 + Domínio Comportamental*0,20 

▪ Classificação 2º Período: (CT1ºP+CT2ºP)/2*0,55 + (DAC(1ºP+2ºP)/2)*0,25) ou (CTP(1ºP+2ºP)/2)*0,25 + Domínio 

Comportamental (1ºP+2ºP)/2*0,20. 

▪ Classificação 3º Período: (CT1ºP+CT2ºP+CT3ºP)/3*0,55 + (DAC(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,25) ou (CTP(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,25) + 

Domínio Comportamental (1ºP+2ºP+3ºP)/3*0,20 
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GEOGRAFIA 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

Componente teórica: 
Localizar e compreender os lugares e as regiões. 

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

Comunicar e participar  

 Cumprimento dos deveres escolares 4% 

 Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

55% Empenho / Interesse  4% 

 Autonomia 4% 

Componente teórico-prática em aula  
Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no 

âmbito do Plano de Atividades da Turma  
(Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de 

Articulação Curricular serão considerados os 80% na avaliação 
das aprendizagens na disciplina). 

25% Participação 4% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Fichas de avaliação 55% Grelhas de observação direta dos parâmetros a 
avaliar 

 
20% Grelhas de observação das atividades / Fichas de avaliação das 

atividades / Trabalhos de pesquisa/ Apresentações orais. 
25% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 80% 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: (CT1ºP*0,55) + (DAC ou CTP)*0,25 + Domínio Comportamental*0,20 

▪ Classificação 2º Período: (CT1ºP+CT2ºP)/2*0,55 + (DAC(1ºP+2ºP)/2)*0,25) ou (CTP(1ºP+2ºP)/2)*0,25 + Domínio 

Comportamental (1ºP+2ºP)/2*0,20. 

▪ Classificação 3º Período: (CT1ºP+CT2ºP+CT3ºP)/3*0,55 + (DAC(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,25) ou (CTP(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,25) + 

Domínio Comportamental (1ºP+2ºP+3ºP)/3*0,20 

 

 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7º 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   
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» 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 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

Números e Operações   Cumprimento dos deveres escolares 4% 

Geometria e Medida   Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

Funções, Sequências e Sucessões  65% Empenho / Interesse  4% 

Álgebra  Autonomia  4% 

Organização e Tratamento de Dados  Participação 4% 

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

15%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes 55% Grelhas de registo 20% 

Avaliação de unidade 10% Plataforma e-schooling        

Trabalho desenvolvido no âmbito do DAC 15%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» As faltas relativas ao Domínio Comportamental são registadas na plataforma e-schooling. 

» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 80% 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 𝐴 𝐴𝑇𝐼𝐵𝑈𝐼𝑅 𝐸𝑀 𝐶𝐴𝐷𝐴 𝑃𝐸𝑅Í𝑂𝐷𝑂 =  𝑇 × 0,55 + 𝐴𝑈 × 0,10 + 𝑇𝑃 × 0,15 + 𝐷𝐶 × 0,20 
 

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

» (AU) AVALIAÇÃO DE UNIDADE: a classificação a atribuir resulta da média da avaliação das várias unidades estudadas 

até ao momento. 

o Unidades a avaliar (tendo em conta a organização do manual do aluno): 

▪ Números Racionais 

▪ Funções 

▪ Figuras Geométricas 

▪ Medidas de Localização 

▪ Equações Algébricas 

▪ Paralelismo, Congruência e Semelhança 

o Instrumentos de avaliação que podem ser utilizados em cada unidade: 

▪ Questão-aula (individual; sem consulta; sem pré-aviso) 

▪ Tarefa (individual ou em grupo; com ou sem consulta) 

▪ Trabalho de pesquisa (individual ou em grupo) 

▪ Composição matemática 

» (TP) TRABALHO DE PROJETO: trabalho de investigação interdisciplinar realizado no âmbito da flexibilização curricular 

» (DC) DOMÍNIO COMPORTAMENTAL 

 

NOTAS:  
» Caso não se realize o trabalho de projeto (TP), a percentagem relativa a este instrumento de avaliação reverte para 

ao peso da avaliação de unidade (AU). 

» Se, num dado período, se se optar pela realização de dois testes, a avaliação de cada unidade deve contemplar pelo 
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menos 3 dos instrumentos de avaliação previstos. 

» Se no 1º ou 2º período se optar pela realização de apenas um teste de avaliação, a avaliação de cada unidade deve 

contemplar pelo menos 4 dos instrumentos de avaliação previstos. 

 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 7º ANO 
 

Domínio dos conhecimentos e capacidades   
 

80% 
 

Domínio comportamental  20% 

Componente teórica (CT)  60% 

Cumprimento dos deveres escolares 4% 

Respeito pelas regras de conduta 4% 

Empenho/Interesse 4% 

Componente teórico-prática (CTP) 
Avaliação do Domínio de Articulação Curricular (DAC) no 

âmbito do Plano de Atividades da Turma 20% 

Autonomia 4% 

(Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação 
Curricular serão considerados os 80% na avaliação das aprendizagens na 

disciplina). 
Participação 4% 

Instrumentos de avaliação  Instrumentos de avaliação  

Fichas de avaliação escrita  60%  

Grelhas de observação direta dos parâmetros a 
avaliar 

20% Grelhas de observação das atividades prático-laboratoriais/ Fichas 
de avaliação das atividades prático-laboratoriais/ Trabalhos de 

pesquisa/ Apresentações orais/ projeto de DAC 
20% 

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

 

▪ Classificação 1º Período:  
 (CT1ºP*0,60) + (DAC ou CTP)*0,20 + Domínio Comportamental*0,20 

 

▪ Classificação 2º Período:  
(CT1ºP+CT2ºP)/2*0,60 + (DAC(1ºP+2ºP)/2)*0,20) ou (CTP(1ºP+2ºP)/2)*0,20 + Domínio Comportamental (1ºP+2ºP)/2*0,20. 
 

▪ Classificação 3º Período:  
(CT1ºP+CT2ºP+CT3ºP)/3*0,60 + (DAC(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,20) ou (CTP(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,20) + Domínio Comportamental 
(1ºP+2ºP+3ºP)/3*0,20 

 
 
 

FÍSICO-QUÍMICA 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

                                                                
Componente teórica (CT)       

                                                      
60% 

Cumprimento dos deveres escolares 4% 

Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

Empenho / Interesse  4% 

Componente teórico-prática (CTP)/ Avaliação do Domínio de 
Articulação Curricular (DAC) no âmbito do Plano de Atividades da 

Turma  
(Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de 

Articulação Curricular serão considerados os 80% na avaliação das 
aprendizagens na disciplina) 

20% 

Autonomia 4% 

Participação 4% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Fichas de avaliação  60% 

Grelhas de observação direta dos parâmetros a 
avaliar 

20% Grelhas de observação das atividades prático-laboratoriais/ Fichas 
de avaliação das atividades prático-laboratoriais/ Trabalhos de 

pesquisa/ Apresentações orais/projeto de DAC. 
20% 
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Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

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

▪ Classificação 1º Período:  

(CT1ºP*0,60) + (DAC ou CTP)*0,20 + Domínio Comportamental*0,20 

▪ Classificação 2º Período:  

(CT1ºP+CT2ºP)/2*0,60 + (DAC(1ºP+2ºP)/2)*0,20) ou (CTP(1ºP+2ºP)/2)*0,20 + Domínio Comportamental (1ºP+2ºP)/2*0,20. 

▪ Classificação 3º Período:  

(CT1ºP+CT2ºP+CT3ºP)/3*0,60 + (DAC(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,20) ou (CTP(1ºP+2ºP+3ºP)/3)*0,20) + Domínio Comportamental 

(1ºP+2ºP+3ºP)/3*0,20 

 
 

EDUCAÇÃO VISUAL 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

CONHECIMENTOS    

Aquisição e aplicação dos conhecimentos e conteúdos 

50%  

  

TÉCNICAS   

Domínio de técnicas, instrumentos e materiais Cumprimento dos deveres escolares 4% 

PROCESSOS Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

Diversidade de ideias alternativas (criatividade). Empenho / Interesse  4% 

Metodologia de trabalho Autonomia  4% 

PERCEÇÃO E REPRESENTAÇÃO Participação 4% 

Qualidade e representação gráfica do trabalho.   

TRABALHO DA AULA 

15% 

  

Organização e método no desenvolvimento do trabalho    

Domínio dos processos na execução dos trabalhos.   

DOMÍNIO DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR (DAC)  
no âmbito do Plano de Atividades da Turma 

15%    

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

ou delas decorrentes.  65% 
  

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

Grelha de observação direta 20% 

Grelha de observação direta do trabalho da aula 15%   

 Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 80% 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 0,15) + (DAC X 
0,15) + (Domínio comportamental X 0,20). 

▪ 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. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

CONHECIMENTOS/TÉCNICAS E PROCESSOS 
Aquisição e aplicação dos diferentes conteúdos lecionados 

Execução de projetos de trabalho de natureza diversa 
Aplicação de conhecimentos com correção e oportunidade 

Criação/execução de projetos de natureza diversa 
50% 

Cumprimento dos deveres escolares 4% 

Escolha correta de instrumentos e materiais 
Análise de objetos, máquinas e processos de trabalho técnico 

Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

TRABALHO DA AULA 
Realização, construção de objetos técnicos 

Capacidade de usar a imaginação, criatividade e destreza 
Capacidade de comunicar 

Capacidade de resolver problemas 
Planear e organizar tarefas individuais e de grupo 

15% 

Empenho / Interesse  4% 

Autonomia  4% 

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

15%  Participação 4% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas 

80% 

  

Desenvolvimento de tarefas e projetos   

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

Grelha de Registo/Observação direta 20% 

Grelha de observação direta   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

» Caso não sejam avaliados os Domínios de Articulação Curricular durante o semestre serão considerados os 80% 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 do semestre: (Conhecimentos/Técnicas/Processos X 0,50) + (Trabalho da Aula X 0,15) +(DAC X 0,15) + 
(Domínio comportamental X 0,20). 
 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 7º ANO  
Domínio das Aprendizagens   80% Domínio Comportamental                                   20% 

Área das Atividades Físicas: 
Competência motora (CM): 

- Realizar as ações motoras específicas a cada modalidade; 
- Aplicar as regras inerentes às diferentes modalidades. 

   

 Cumprimento dos deveres escolares 4% 

Área dos Conhecimentos: 
Competência escrita /oral (CEO): 

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

65% Respeito pelas Regras de Conduta 4% 

Empenho / Interesse  4% 

Autonomia  4% 

Área da Aptidão Física:  
- 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. 

Participação 4% 

  

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

15%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
Teste de Avaliação Cognitiva e/ ou questionamento oral 

(5% das DAC) 
10%   

Fit – Escola (Aplicação da bateria de testes de aptidão física) 5% Grelhas de registo diário 20% 

Avaliação Continua Formativa / Avaliação Prática 
(10% das DAC) 

65%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
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» Nos períodos em que não forem avaliados os Domínios de Articulação Curricular serão considerados os 80% 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: ((1xAC) +(6,5AP) +(0,5 AF) +(2xDC)) /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 80%) + componentes do 
domínio comportamental (20%). 

 
 

 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7º ANO 

Domínio das Aprendizagens 80% Domínio Comportamental                                   20% 
Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes 

digitais. 
Investigar e pesquisar. 

Colaborar e comunicar.  
Criar e inovar.                            

 
 

 Autonomia 4% 

 Pontualidade 4% 

65% 
Cumprimento das normas estabelecidas  

em sala de aula 
4% 

 Apresentação do material necessário à aula 4% 

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

15% Empenho na realização das tarefas atribuídas 4% 

Instrumentos de Avaliação  Instrumentos de Avaliação  

Teste de Avaliação/Trabalho projeto 50%   

Fichas de Trabalho 30% 
Grelhas de observação 20% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
» Caso não sejam avaliados os Domínios de Articulação Curricular durante o semestre serão considerados os 80% 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 do Semestre= (teste*0.5+ média das fichas *0.3) + Domínio Comportamental*0.2 
 

 

EMRC 7º ANO 

Domínio das Aprendizagens 70% Domínio Comportamental                                   30% 
Aquisição de Conhecimentos 15% Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Aplicação dos conhecimentos a novas situações 15% Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Qualidade do trabalho  10% Empenho / Interesse  10% 

Espírito de iniciativa  10% Autonomia  5% 

Realização de atividades de forma autónoma  10% Participação 5% 

Cooperação em tarefas e projetos comuns 10%   

Instrumentos de Avaliação  Instrumentos de Avaliação  

Trabalhos individuais 40% Registo de observação direta 30% 

Trabalhos de grupo 30% Autoavaliação      

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
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A disciplina de EMRC não participa no trabalho desenvolvido no âmbito das DAC, tendo em conta que os alunos inscritos em 

EMRC, em cada turma do sétimo ano, formam grupos mistos. Ou seja, não existe nenhum grupo de alunos inscritos de uma 

turma, do sétimo ano, que forme um único grupo, numa hora letiva. Esta situação impossibilita a professora de desenvolver 

atividades dirigidas a determinada turma, pois estão integrados no mesmo grupo-turma alunos de outras turmas do sétimo 

ano. 

 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: 

70% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 30% Domínio comportamental = (Trabalhos individuais X 0,4) + (Trabalhos de grupo X 0,3) + 
(Domínio Comportamental X 0,3) 

• Classificação 1º Período: 70% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 30% Domínio comportamental 

• Classificação 2º Período: 1º Período + 2º Período (70% Domínio dos Saberes e Capacidades + 30% Domínio 

Comportamental)/ 2 

• Classificação 3º Período: 1º Período + 2º Período + 3º Período (70% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 30% Domínio 

comportamental)/3 

 

 
 

DOMÍNIOS DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR | DAC 7º 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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EMRC 7º ANO 

Domínio das Aprendizagens                                   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Aquisição de Conhecimentos 15% Cumprimento dos deveres escolares 5% 

Aplicação dos conhecimentos a novas situações 15% Respeito pelas Regras de Conduta 5% 

Qualidade do trabalho  10% Empenho / Interesse  10% 

Espírito de iniciativa  10% Autonomia  5% 

Realização de atividades de forma autónoma  10% Participação 5% 

Cooperação em tarefas e projetos comuns 10%   

Instrumentos de Avaliação  Instrumentos de Avaliação  

Trabalhos individuais 40% Registo de observação direta 30% 

Trabalhos de grupo 30% Autoavaliação      

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

 

A disciplina de EMRC não participa no trabalho desenvolvido no âmbito das DAC, tendo em conta que os alunos inscritos 

em EMRC, em cada turma do sétimo ano, formam grupos mistos. Ou seja, não existe nenhum grupo de alunos inscritos de 

uma turma, do sétimo ano, que forme um único grupo, numa hora letiva. Esta situação impossibilita a professora de 

desenvolver atividades dirigidas a determinada turma, pois estão integrados no mesmo grupo-turma alunos de outras 

turmas do sétimo ano. 

 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: 

70% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 30% Domínio comportamental = (Trabalhos individuais X 0,4) + (Trabalhos de grupo X 0,3) + 
(Domínio Comportamental X 0,3) 

• Classificação 1º Período: 70% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 30% Domínio comportamental 

• Classificação 2º Período: 1º Período + 2º Período (70% Domínio dos Saberes e Capacidades + 30% Domínio 

Comportamental)/ 2 

• Classificação 3º Período: 1º Período + 2º Período + 3º Período (70% Domínio dos Saberes e Capacidades+ 30% Domínio 

comportamental)/3 
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