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Critérios de Avaliação 
 

 
 

Descritores Ponderação 

Áreas de 
Competências 
do Perfil dos 

Alunos1 

APRENDIZAGENS 
(SABER / SABER 

FAZER)  

Capacidades de localização temporal e 
espacial. 

10% 

(A, B, C, D, G, 
H, I, J) 

Capacidades de contextualização de 
acontecimentos e processos. 

15% 

Comunicação coerente, fundamentada e 
com recurso a vocabulário específico da 
disciplina. 

15% 

Desenvolvimento do espírito crítico. 15% 

Capacidades de pesquisa, de 
interpretação e de análise de fontes. 

15% 

ATITUDES E 

VALORES 

(SABER SER/ 

SABER ESTAR)  

 
Responsabilidade 

 
• Cumprimento de tarefas (tarefas de sala de 

aula, trabalhos de extensão / TPC, tarefas 
autónomas…). 

 
• Comportamento. 

 

 
 

10% 
 
 

10% (E, F) 

 
Participação 

 
• Participação nas aulas; adequação das 

intervenções; respeito pelo outro. 
 

10% 

 
 
 

 
Ponderação do peso de cada semestre na avaliação final  

 
 

A classificação de cada semestre é obtida num valor percentual (de 0 % a 100%) que será 
convertida no nível correspondente (de 1 a 5): 0% - 19% (nível 1); 20% - 49% (nível 2); 50% - 69% 
(nível 3); 70% - 89% (nível 4); 90% - 100% (nível 5). 
 
No 1.º semestre, a avaliação global traduzirá o resultado da aplicação dos critérios acima 
apresentados.  
A avaliação global do 2.º semestre traduzirá o resultado da aplicação dos critérios acima definidos 
e terá um peso de 50% na nota final da disciplina. 
A avaliação final de ano corresponde a uma média aritmética das classificações (percentuais) 
obtidas no final de cada um dos semestres. 

 

1.º semestre (50%) + 2.º semestre (50%) = Nota final da disciplina (100%) 
 

 

 

1
 Áreas de competências do Perfil dos Alunos: A – Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e 

resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber 
científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 
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