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INFORMAÇÃO: 

Os critérios de avaliação, de cada disciplina do 10º 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 226-A/2018 de 07 de agosto]. 

1. A avaliação subdivide-se em dois grandes domínios: Domínio das Aprendizagens (95%) e Domínio 

Comportamental (05%). 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. Em todas as disciplinas constantes dos planos de estudo são atribuídas classificações na escala de 

0 a 20 valores. 

3. A avaliação na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é transversal a todas as disciplinas. 

4. Todos os instrumentos de avaliação devem ser entregues ao aluno com a indicação da informação 

globalizante de natureza qualitativa e quantitativa, segundo a escala adotada para Ensino Secundário, 

seguindo a informação na tabela:   
 

 

 

5. Os parâmetros do domínio comportamental reportam-se ao: 

» 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. 

6. No 10º ano devem observar-se as condições de transição e de aprovação previstas no art.º 30 da 

Portaria nº 226-A/2018 de 7 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 (%) 0-4 5-9 10-13 14-17 18-20 

Nível atingido Mau Medíocre Suficiente Bom Muito Bom 
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CURSO DE ARTES VISUAIS 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 
 

PORTUGUÊS 10.º ano 
Domínio das Aprendizagens   95% Domínio Comportamental                                   5% 

Leitura 

80% 

Cumprimento dos deveres escolares 1% 

Escrita Respeito pelas Regras de Conduta 1% 

Gramática Empenho / Interesse  1% 

Educação Literária Autonomia  1% 

Oralidade 15% Participação 1% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes  80%   

Textos orais de diferentes géneros e níveis distintos 
de formalização 1 

15% 

Grelhas de auto e heteroavaliação  5% 

Expressão verbal em interação Observação direta  

Projeto de leitura   
1Poderá incluir trabalhos individuais e/ou de grupo no âmbito da disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento, caso a disciplina de Português neles 

participe. 
  

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 
 
Domínio comportamental – a classificação atribuída em cada período contempla as evidências recolhidas apenas nesse 
período. 
Domínio da oralidade – a classificação atribuída em cada período decorre da média dos resultados obtidos desde o primeiro 
período. 
Testes escritos – a classificação atribuída em cada período resulta da média da classificação dos testes realizados desde o 
primeiro período. 
 

• Classificação 1º Período: (TE1 /2) x 0,80 + DO1 x 0,15 + DC x 0,05     

• Classificação 2º Período: (TE1 + TE2) /4 x 0,80 + (DO1 + DO2) /2 x 0,15 + DC x 0,05 

• Classificação 3º Período: (TE1 + TE2 + TE3) /5 x 0,80 + (DO1 + DO2 + DO3) /3 x 0,15 + DC x 0,05 

 

 

 

INGLÊS| FRANCÊS | ESPANHOL 10º ANO 
Domínio das Aprendizagens   95% Domínio Comportamental                                   5% 

COMPETÊNCIA ESCRITA 65%   

Testes escritos 60% Cumprimento dos deveres escolares 1% 

Cidadania e desenvolvimento 5% Respeito pelas Regras de Conduta 1% 

COMPETÊNCIA ORAL 30% Empenho / Interesse  1% 

Interação oral 5% Autonomia  1% 

Momento formal de avaliação oral  15% Participação 1% 

Compreensão do oral  10%   

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
Testes escritos  60%   

Projeto de CD 5%   

Apresentação oral  15% Grelhas de registo 5% 
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Teste de compreensão do oral  10%   

Grelha de registo (qualidade da interação oral) 5%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

» Nos períodos em que a disciplina não integrar o Projeto de Cidadania e Desenvolvimento, os 5% serão considerados nos testes 

escritos. 

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

▪ Classificação 1º Período:  

- Com CD 

 (Competência Escrita x 0,60) + (Competência Oral x 0,30) +(CD x 0,5) + (Domínio comportamental X 0,5)   

         - Sem CD 

(Competência Escrita x 0,65) + (Competência Oral x 0,30) + (Domínio comportamental x 0,5)   

▪ 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 

 

 

 

 

FILOSOFIA 10º ANO 
Domínio das Aprendizagens   95% Domínio Comportamental                                   5% 

  Cumprimento dos deveres escolares 1% 

Conhecimento, compreensão e aplicação de conceitos. 
 

 Respeito pelas Regras de Conduta 1% 

Leitura crítica e compreensiva. 
 

95% Empenho / Interesse 1% 

Capacidade de problematização / argumentação 
rigorosa e fundamentada. 

 
 Autonomia 1% 

  Participação 1% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes de avaliação 75%   

Trabalho de aula (oral/escrito) 10% Observação direta- Grelhas 5% 

Trabalhos individuais e/ou em grupo ou projeto 
interdisciplinar (Cidadania e Desenvolvimento) 

  10%   

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

 

CF= 75(T)+ 10(TA)+10(TIG)+ DC x5 

100 

 

▪ Classificação 1º Período: 

Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos dois testes de avaliação x 0,75 + Trabalhos individuais, de grupo ou projeto 
interdisciplinar (CD) x 0,10 + Trabalho de aula x0,10+Domínio Comportamental x 0,05= Classificação 

 

▪ Classificação 2º Período: 

Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos quatro testes de avaliação x 0,75 + Trabalhos individuais, de grupo ou projeto 

interdisciplinar (CD) (1.º+2.º períodos) x 0,10 + Trabalho de aula x0,10 (1º + 2º períodos) +Domínio Comportamental x 0,05= 

Classificação 

 

▪ Classificação 3º Período: 

Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos cinco/seis testes de avaliação x 0,75 + Trabalhos individuais, de grupo ou projeto 

interdisciplinar (CD) (1.º+2.º+3.º períodos) x 0,10 + Trabalho de aula (1º + 2º e 3º períodos) x 0,10 + Domínio Comportamental x 
0,05= Classificação. 

 
» Testes de avaliação: a classificação a atribuir resulta da média dos testes realizados até ao momento. 
» Fichas de Avaliação corrigidas e classificadas pelo professor: a classificação a atribuir resulta da média das fichas realizados até ao 

momento. 
» Participação Oral: a classificação atribuída em cada período baseia-se no resultado obtido apenas nesse período. 
» Trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar (CD)*: a classificação a atribuir resulta da média dos trabalhos 

realizados até ao momento. 
» Atitudes e comportamentos: a classificação atribuída em cada período contempla as evidências recolhidas apenas nesse período. 

 
No caso de não serem realizados trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar (CD)*: 

» Classificação Final de Período =  
(T1+T2+…+Tn)/n x 0,85 + Trabalho de aula x 0,10 +Domínio Comportamental x 0,05= Classificação 

» No terceiro período caso não seja realizada qualquer ficha de trabalho o peso a atribuir ao Trabalho Individual/Grupo é de 0,15 
 
Nota:  

» Não foram definidos pesos aos diferentes momentos de avaliação 
» A transversalidade da língua portuguesa está presente nas capacidades previstas do domínio cognitivo e nos instrumentos de 

avaliação.   

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 10º ANO 
Domínio das Aprendizagens   95% Domínio Comportamental                                   5% 

Área da Atividades Físicas:  
Competência motora (CM): 

90% 

  

Realizar as ações motoras específicas a cada 
modalidade; 

Aplicar as regras inerentes às diferentes modalidades. 
Cumprimento dos deveres escolares 1% 

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

Respeito pelas Regras de Conduta 1% 

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

Empenho / Interesse  1% 

Área da Aptidão Física:  Autonomia  1% 

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 

(geral), de acordo com as características do esforço 
realizado.  

 
Participação 

 
1% 

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

  

Avaliação do projeto de Educação para a Cidadania 5%   
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Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
Teste de Avaliação Cognitiva 20%   

Avaliação Continua Formativa / Avaliação Prática 
(5% da Educação para a Cidadania) 

65% Grelhas de registo diário 5% 

Fit- Escolas  
(Aplicação da bateria de testes de Aptidão Física) 

10%   

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

» No caso de não serem realizados trabalhos ou projetos interdisciplinares de Educação para a Cidadania os 5% revertem para o 
parâmetro de Avaliação Pratica (AP). 

» A avaliação atribuída em cada período integra todo o trabalho realizado até ao momento, de acordo com a seguinte fórmula:  
▪ Classificação 1º Período: ((2xAC) +(6,5xAP) +(1xAF) +(0,5xDC)) /10  
▪ Classificação 2º Período: ((2xAC) +(6,5xAP) +(1xAF) +(0,5xDC)) /10                        CF2ºP = (C1ºP+C2ºP) /2  
▪ Classificação 3º Período: ((2xAC) +(6,5xAP) +(1xAF) +(0,5xDC)) /10                        CF3ºP = C1ºP+C2ºP+c3ºP) /3 

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

CAF – Classificação Aptidão Física. 

» Nota: Avaliação de alunos com dispensa da realização prática por período prolongado= (componente teórica X 95%) + 

componentes do domínio comportamental (5%). 

 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
 

DESENHO 10º ANO 

Domínio das Aprendizagens   95% Domínio Comportamental                                   5% 

Usar o desenho e os meios de representação como 
instrumentos de conhecimento e interrogação. 

Conhecer as articulações entre perceção e representação 
do mundo visível. 

Desenvolver modos próprios de expressão e comunicação 
visuais utilizando com eficiência os diversos recursos do 

desenho. 

Dominar os conceitos estruturais da comunicação visual e 
da linguagem plástica. 

Conhecer, explorar e dominar as potencialidades do 
desenho no âmbito do projeto visual e plástico 

incrementando, neste domínio, capacidades de 
formulação, exploração e desenvolvimento. 

Explorar diferentes suportes, materiais, instrumentos e 
processos, adquirindo gosto pela sua experimentação e 

manipulação, com abertura a novos desafios e ideias. 

Utilizar fluentemente metodologias planificadas, com 
iniciativa e autonomia. 

Desenvolver capacidades de avaliação crítica e sua 
comunicação, aplicando-as às diferentes fases do trabalho 

realizado, tanto por si como por outros. 

Dominar, conhecer e utilizar diferentes sentidos e 
utilizações que o registo gráfico possa assumir. 

Desenvolver a sensibilidade estética e adquirir uma 
consciência diacrónica do desenho, assente no 

conhecimento de obras relevantes. 

90% 

Cumprimento dos deveres escolares 1% 

Respeito pelas Regras de Conduta 1% 

Empenho / Interesse  1% 

Autonomia  1% 

Participação 1% 

Projeto de Educação para a Cidadania 5% 
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Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

- Testes de avaliação sumativa expressamente propostas. 

- Fichas de trabalho, relatórios ou outros registos escritos. 
20%   

- Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas 
aulas ou delas decorrentes, quer em termos dos 

produtos finais quer em termos dos materiais produzidos 
durante o processo; 

50% 
Grelhas de auto e Heteroavaliação 

Observação direta 
5% 

- Trabalhos realizados fora das atividades desenvolvidas 
nas aulas (diário gráfico, portefólio, desenhos anotados, 

glossários, pesquisas visuais, etc.). 
10%   

- Observação direta das operações realizadas durante a 
execução dos trabalhos, intervenções e reflexões orais. 

10%   

- Projeto de Educação para a Cidadania1 5%   
1 Nos períodos em que a disciplina não integrar o Educação para a Cidadania, 
os 5% serão considerados nos testes de avaliação sumativa e fichas de 
trabalho. 

  

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
A classificação é expressa na escala de 0 a 20. 

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

1º Período:   T  1ºP x 0,25 + AT.SA 1ºP x 0,50    + AT.FSA 1ºP x 0,10 + OBS 1ºP x 0,10    + DC 1ºP x 0,05 
 
2º Período:  T  (1ºP + 2ºP)/2 x 0,25 + AT.SA (1ºP + 2ºP)/2 x 0,50    + AT.FSA (1ºP + 2ºP)/2 x 0,10 + OBS (1ºP + 2ºP)/2 x 0,10 + DC 2ºP x 0,05 
 
3º Período:   T  (1ºP + 2ºP + 3ºP) /3 x 0,25 + AT.SA (1ºP + 2ºP + 3ºP) /3  x 0,50 + AT.FSA (1ºP + 2ºP + 3ºP) /3  x 0,10 + OBS (1ºP + 2ºP + 3ºP) /3  x 0,10 + DC 3ºP  x 0,05 
 

 

LEGENDA: 
 

 T  Testes de avaliação de carácter prático, fichas de trabalho, relatórios ou outros registos escritos. 

 A classificação a atribuir resulta da média de todos os testes de avaliação. 

AT.SA Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas ou delas decorrentes, quer em termos dos produtos finais quer em termos dos materiais 

produzidos durante o processo. 

  A classificação a atribuir resulta da média de todos os elementos de avaliação realizados até ao momento da avaliação. 

AT.FSA Trabalhos realizados fora das atividades de sala de aula, em articulação com os conteúdos da disciplina, envolvendo processos de análise e/ou 

síntese e experimentação de técnicas. (diário gráfico, portefólio, desenhos anotados, glossários, pesquisas visuais, etc.). 

 Caso não sejam realizados trabalhos fora das atividades de sala de aula, o valor percentual deste critério de avaliação será inserido nos trabalhos 

realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas (TRB) 

  A classificação a atribuir resulta da média de todos os elementos de avaliação realizados até ao momento da avaliação. 

OBS Observação direta das operações realizadas durante a execução dos trabalhos, intervenções e reflexões orais (nos domínios dos conteúdos 

programáticos, das técnicas, das normas e convenções e das atitudes manifestadas no trabalho); 

 A classificação a atribuir resulta dos dados recolhidos no decurso das atividades até ao momento da avaliação. 

 DC Domínio Comportamental. 

 A classificação a atribuir resulta dos dados recolhidos no decurso das atividades até ao momento da avaliação. 

 

 
 

GEOMETRIA DESCRITIVA A 10º ANO 
Domínio dos Saberes e Capacidades   95% Domínio Comportamental                                   5% 

Conhecer a fundamentação teórica dos sistemas de 
representação diédrica e axonométrica; 

Identificar os diferentes tipos de projeção e os princípios 
base dos sistemas de representação diédrica e 
axonométrica; 

Reconhecer a função e vocação particular de cada um 
desses sistemas de representação; 

95% 

Cumprimento dos deveres escolares 1% 

Respeito pelas Regras de Conduta 1% 
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Representar com exatidão sobre desenhos que só têm 
duas dimensões os objetos que na realidade têm três e 
que são suscetíveis de uma definição rigorosa; 

Deduzir da descrição exata dos corpos as propriedades 
das formas e as suas posições respetivas; 

Conhecer vocabulário específico da Geometria 
Descritiva; 

Usar o conhecimento dos sistemas estudados no 
desenvolvimento de ideias e na sua comunicação; 

Conhecer aspetos da normalização relativos ao material 
e equipamento de desenho e às convenções gráficas; 

Utilizar corretamente os materiais e instrumentos 
cometidos ao desenho rigoroso; 

Relacionar-se responsavelmente dentro de grupos de 
trabalho, adotando atitudes comportamentais 
construtivas, solidárias tolerantes e de respeito. 

Empenho / Interesse  1% 

Autonomia  1% 

Participação 1% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Testes de avaliação sumativa expressamente propostos. 70% 

Grelhas de auto e Heteroavaliação; 
Observação direta. 

5% 

Questões de aulas, fichas e/ou exercícios de 
avaliação executados na sala de aula; 

Trabalhos realizados fora das atividades 
desenvolvidas nas aulas; 

15% 

20% 

1 Projeto interdisciplinar 
(Cidadania e Desenvolvimento) 5% 

Observação direta do desempenho das operações 
realizadas durante a execução dos trabalhos, 
intervenções e reflexões orais (nos domínios dos 
conteúdos programáticos, das técnicas, das normas e 
convenções e das atitudes manifestadas no trabalho); 

5% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   

A classificação é expressa na escala de 0 a 20. 

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

1º Período:   T  1ºP x 0,70    + AT.SA 1ºP x 0,20    + OBS 1ºP x 0,05    + DC 1ºP x 0,05 
 
2º Período:  T  (1ºP + 2ºP)/2 x 0,70    + AT.SA (1ºP + 2ºP)/2 x 0,20    + OBS (1ºP + 2ºP)/2 x 0,05    + DC 2ºP x 0,05 
 
3º Período:   T  (1ºP + 2ºP + 3ºP) /3  x 0,70    + AT.SA (1ºP + 2ºP + 3ºP) /3  x 0,20    + OBS (1ºP + 2ºP + 3ºP) /3  x 0,05 + DC 3ºP  x 0,05 

 

 

LEGENDA: 

 T  Testes de avaliação sumativa expressamente propostos. 

 A classificação a atribuir resulta da média de todos os testes de avaliação. 

AT.SA Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas ou delas decorrentes e que podem ser questões de aulas, fichas e/ou exercícios de 

avaliação (aplicados sem aviso prévio para promover um estudo regular), apresentações orais, trabalhos de grupo, relatórios de processos, 

construção de maquetas tridimensionais, etc. 

Projeto interdisciplinar (Cidadania e Desenvolvimento). 

  A classificação a atribuir resulta da média de todos os elementos de avaliação realizados até ao momento da avaliação. 

OBS Observação direta das operações realizadas durante a execução dos trabalhos, intervenções e reflexões orais (nos domínios dos conteúdos 

programáticos, das técnicas, das normas e convenções e das atitudes manifestadas no trabalho); 

 A classificação a atribuir resulta dos dados recolhidos no decurso das atividades até ao momento da avaliação. 

 DC Domínio Comportamental. 

 A classificação a atribuir resulta dos dados recolhidos no decurso das atividades até ao momento da avaliação. 

 

 1 No caso de não serem realizados trabalhos ou projetos interdisciplinares de Cidadania e Desenvolvimento os 5% revertem para o parâmetro das 
Questões de aulas, fichas e/ou exercícios de avaliação executados na sala de aula (AT.SA). 
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HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 10º ANO 
Domínio das Aprendizagens   95% Domínio Comportamental                                   5% 

Enquadrar a especificidade do discurso e das categorias 
analíticas de cada área artística na análise conjuntural do 

tempo e do espaço (histórico e cultural). 

95% 

  

Preservar e valorizar o património artístico e cultural, 
entendendo a sua a defesa como um ato de cidadania. 

Cumprimento dos deveres escolares 
 

1% 

Entender e aprofundar o sentido de apreciação estética 
do mundo. 

Respeito pelas Regras de Conduta 
 

1% 

Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de 
objetos artísticos; 

Empenho / Interesse 
 

1% 

Mobilizar os conhecimentos adquiridos na disciplina para 
criticar a realidade contemporânea. 

Autonomia 
 

1% 

Pesquisar, selecionar e organizar informação diversificada 
de uma forma autónoma, responsável e criativa. 

Participação 
 

1% 

Compreender o objeto como documento/testemunho do seu 
tempo histórico. 

  

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  
Testes de avaliação 80%   

Trabalho de aula (oral/escrito) 10% Observação direta- Grelhas 5% 

Trabalhos individuais e/ou em grupo ou projeto 
interdisciplinar (Cidadania e Desenvolvimento) 

5%   

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: 

CF= 80(T)+ 10(TA)+5(TIG)+ DC x5 

100 

▪ Classificação 1º Período: 

Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos dois testes de avaliação x 0,80 + Trabalhos individuais, de grupo ou projeto 
interdisciplinar (CD) x 0,05 + Trabalho de aula x0,10+Domínio Comportamental x 0,05= Classificação 
 

▪ Classificação 2º Período: 

Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos quatro testes de avaliação x 0,80 + Trabalhos individuais, de grupo ou 

projeto interdisciplinar (CD) (1.º+2.º períodos) x 0,05 + Trabalho de aula x0,10 (1º + 2º períodos) +Domínio Comportamental x 

0,05= Classificação 

 

▪ Classificação 3º Período: 

Domínio dos Saberes e Capacidades – Média dos cinco/seis testes de avaliação x 0,80 + Trabalhos individuais, de grupo ou 
projeto interdisciplinar (CD) (1.º+2.º+3.º períodos) x 0,05 + Trabalho de aula (1º + 2º e 3º períodos) x 0,10 + Domínio 
Comportamental x 0,05= Classificação. 

 
▪ Testes de avaliação: a classificação a atribuir resulta da média dos testes realizados até ao momento. 
▪ Fichas de Avaliação corrigidas e classificadas pelo professor: a classificação a atribuir resulta da média das fichas realizados 

até ao momento. 
▪ Participação Oral: a classificação atribuída em cada período baseia-se no resultado obtido apenas nesse período. 
▪ Trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar (CD)*: a classificação a atribuir resulta da média dos trabalhos 

realizados até ao momento. 
▪ Atitudes e comportamentos: a classificação atribuída em cada período contempla as evidências recolhidas apenas nesse 

período. 
» No caso de não serem realizados trabalhos individuais, de grupo ou projeto interdisciplinar (CD)*: 

Classificação Final de Período = (T1+T2+…+Tn)/n x 0,85 + Trabalho de aula x 0,10 +Domínio Comportamental x 0,05= Classificação 
» No terceiro período caso não seja realizada qualquer ficha de trabalho o peso a atribuir ao Trabalho Individual/Grupo é de 0,10 
» Nota:  

Não foram definidos pesos aos diferentes momentos de avaliação 
A transversalidade da língua portuguesa está presente nas capacidades previstas do domínio cognitivo e nos instrumentos de 
avaliação.   
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ERMC 10.º ANO 
Domínio dos Saberes e Capacidades   70% Domínio Comportamental                                   30% 

Aquisição de Conhecimentos 15%   

Aplicação dos conhecimentos a novas situações 15% Cumprimento dos deveres escolares 6% 

Qualidade do trabalho  10% Respeito pelas Regras de Conduta 6% 

Espírito de iniciativa  10% Empenho / Interesse  6% 

Realização de atividades de forma autónoma  10% Autonomia  6% 

Cooperação em tarefas e projetos comuns 10% Participação 6% 

Instrumentos de Avaliação   Instrumentos de Avaliação  

Trabalhos individuais 40% Registo de observação direta 20% 

Trabalhos de grupo 30% Autoavaliação 10% 

Operacionalização dos Critérios de Avaliação   
 

• A disciplina de EMRC não participa no trabalho desenvolvido no âmbito de projetos interdisciplinares, tendo em conta que os 

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

alunos inscritos de uma turma, do décimo 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 décimo ano. 

• A classificação é expressa na escala de 0 a 20 

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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