
Agrup am ento de Escol as de Peni che

1 7 2 2 8 5

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 8.º ANO

PORTUGUÊS – 3.º CICLO

DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E

ATITUDES

NO FINAL DO ANO, O ALUNO DEVE FICAR CAPAZ DE:

DESCRITORES
DO PERFIL DOS

ALUNOS

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO A
APLICAR NOS DOMÍNIOS E

OPERACIONALIZAÇÃO1

ORALIDADE

(compreensão e
expressão)

PONDERAÇÃO

20%

 

Compreender o(s) tema(s)e as ideias centrais do
texto, relacionando as informações expressas com
o contexto e com o objetivo.

Explicar sentidos figurados e contextuais com base 
em inferências.

Avaliar argumentos quanto à validade e adequação
aos objetivos comunicativos.

Sintetizar a informação recebida.

Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias e opiniões.

 Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a
intenção comunicativa e o género textual.

Produzir um discurso oral com vocabulário e 
recursos gramaticais diversificados.

Usar recursos verbais e não-verbais com fluência e
correção.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J2 Fichas de auto e hetero avaliação.

Observação direta e repetida do trabalho em

aula.

Observação direta da interação 

oral/intervenções na aula (pertinência, 

adequação e qualidade da interação verbal).

Correção/feedback, em sala de aula, de 

trabalhos realizados pelos alunos.

Organização de exposições orais, debates 

entre outros.

Realização de trabalhos em pequeno 

grupo/individuais.

Redação de textos vários.

Aplicação de exercícios/fichas/testes 

escritos e orais, para comprovar a aquisição 

de conhecimentos e o desenvolvimento de 

capacidades específicas domínio/unidade.

Questões de aula

Apresentações orais
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 8.º ANO

PORTUGUÊS – 3.º CICLO

LEITURA/EDUCAÇÃO
LITERÁRIA

PONDERAÇÃO

20%

Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes:(auto)biografia, diário, memórias; 
reportagem, comentário; texto de opinião.

Reconhecer a organização discursiva de cartas de 
apresentação.

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma,
não contínua e de pesquisa.

Explicitar o sentido global de um texto, com base 
em inferências, devidamente justificadas.

Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, 
causas e efeitos, factos e opiniões.

Reconhecer a forma como o texto está estruturado.
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 
informação pela utilização dos métodos do 
trabalho.
 Ler integralmente obras literárias 
narrativas, líricas e dramáticas.

Interpretar o texto em função do seu modo literário, 
com base na análise da representação dos temas, 
das experiências e dos valores.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J2

 

Apresentações escritas

 Exercícios diversificados

 Fichas específicas

 Grelhas de registo  de avaliação  de 

competências.

Grelhas de registo de  apresentações orais.

Grelhas de testes dos domínios das 

aprendizagens essenciais.

Grelhas  de  observação de aula. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 8.º ANO

PORTUGUÊS – 3.º CICLO

Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, 
rima, esquema rimático e métrica.

Reconhecer, na organização do texto dramático, 
ato, cena, fala e indicações cénicas.

Compreender a utilização de recursos expressivos 
na construção de sentido do texto (antítese).

Exprimir opiniões e problematizar sentidos como 
reação pessoal à audição ou à leitura de um texto 
ou obra.

Expressar o apreço por livros lidos através de 
processos e suportes diversificados.

Desenvolver um projeto de leitura.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 8.º ANO

PORTUGUÊS – 3.º CICLO

ESCRITA

PONDERAÇÃO

20%

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto
ao destinatário e à finalidade no âmbito de géneros 
como: diário, entrevista, comentário e resposta a 
questões de leitura.

Planificar a escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando distribuição de informação 
por parágrafos, continuidade de sentido, progressão 
temática, coerência e coesão.

Redigir textos coesos e coerentes, em que se 
confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma 
posição sobre personagens, acontecimentos, situações 
e/ou enunciados.

Escrever com correção sintática, com vocabulário 
diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais 
de pontuação.

Reformular textos tendo em conta a adequação ao 
contexto e a correção linguística.

Utilizar com critério as tecnologias da informação na 
produção, na revisão e na edição de texto.

Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto 
às normas para citação.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J2
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 8.º ANO

PORTUGUÊS – 3.º CICLO

GRAMÁTICA

PONDERAÇÃO

20%

Distinguir as seguintes subclasses de palavras:
quantificador universal e existencial.

Distinguir na classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as seguintes subclasses: 
comparativa, consecutiva, concessiva.

Empregar corretamente o modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório em frases complexas.

Distinguir funções sintáticas: predicativo do 
complemento direto.

Distinguir subordinação adverbial de subordinação 
adjetival e de subordinação substantiva.

Explicar a função sintática da oração substantiva 
completiva selecionada pelo verbo.

Classificar orações subordinadas comparativas, 
consecutivas e concessivas.

Analisar relações de sentido entre palavras.

Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de
natureza social.

Empregar formas linguísticas adequadas à expressão 

A,B,C,D,I2
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ASSIDUIDADE/
PONTUALIDADE

ATENÇÃO/INTERESSE
/
EMPENHO

COLABORAÇÃO/
PARTICIPAÇÃO

ESPÍRITO CRÍTICO

AUTONOMIA 

PONDERAÇÃO 3

20%

de opinião e à assunção de compromissos.

ATITUDES

Ser pontual
Ser assíduo

Demonstrar atenção, interesse e empenho nas 
propostas de atividade, cumprir tarefas.

Colaborar, partilhar, participar de acordo com regras, 
saber respeitar.

Demonstrar sentido crítico 

 Ser autónomo

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J2

1 De acordo com as especificidades de avaliação de cada domínio.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 8.º ANO

PORTUGUÊS – 3.º CICLO

2Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória:

A – Linguagens e textos D – Pensamento crítico e criativo G – Bem-estar, saúde e ambiente
B – Informação e comunicação E – Relacionamento Interpessoal H – Sensibilidade estética e artística
C – Raciocínio e resolução de problemas F – Desenvolvimento pessoal e autonomia I – Saber científico, técnico e tecnológico

J – Consciência e domínio do corpo

3 Cada domínio tem a ponderação de 4%
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Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de Línguas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INGLÊS 8.º ANO
ANO LETIVO 2020/2021

Domínios
Perfil de Aprendizagens Específicas

(CCA)

Áreas de Competências
inscritas no perfil dos

alunos à saída da
escolaridade obrigatória

Ponderaç
ão
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Compreensão 
oral

Seguir,  sem  dificuldade,  uma  apresentação
breve  sobre  um  tema  familiar;  acompanhar
informações com algum pormenor; A, B, C, D, F, I, J 20%

Reconhecer o vocabulário e estruturas 
gramaticais de cada domínio de referência;

Compreensão 
escrita

Compreender  /  interpretar  textos  informativos
sobre temas abordados; identificar as principais
conclusões em textos de opinião; reconhecer a
linha geral de argumentação de um texto A, B, C, D,F, I, J 20%

Reconhecer  o  vocabulário  e  estruturas
gramaticais de cada domínio de referência;

Interação oral

Produção oral

Responder de forma pertinente ao discurso do
interlocutor; trocar informações relevantes e dar
opiniões sobre problemas quando questionado;
interagir, com correção. 

A, B, C, D, E, H, I, J 20%

Expressar-se,  com  correção,  em  situações
previamente  preparadas;  falar  sobre  os  temas
abordados,  expressar  a  sua  opinião;  interagir,
com linguagem de uso corrente, sobre assuntos
do dia a dia.
Participar de forma construtiva em situações de
comunicação relacionadas com a tarefa indicada
(trabalhos de grupo, exposições orais…);

Interação escrita

Produção escrita

Interagir  de  forma  progressivamente  mais
elaborada, completando formulários, mensagens
e textos.

A, B, D, E, H, I, J 20%

Produzir  textos  de  50  a  90  palavras,  com
vocabulário  de uso do quotidiano;  escrever  ou

O grupo de Inglês
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responder  a  uma carta  informal,  email,  tweet;
escrever uma notícia.

Aplicar o vocabulário, a correção linguística e o
registo apropriados;

*Competên
cia

Intercultura
l

(Re)Conhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s)
cultura(s) de língua estrangeira A, B, E, F, H *

**Competên
cia

Estratégica

Comunicar eficazmente em contexto

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
**

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em
contexto

Pensar criticamente

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em
contexto

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula

Aprender a regular o processo de aprendizagem
Atitudes ASSIDUIDADE/

PONTUALIDADE
Ser pontual
Ser assíduo

D, E, F, G 20%

ATENÇÃO/INTERES
SE
EMPENHO

Demonstrar atenção, interesse e empenho nas 
propostas de atividade, cumprir tarefas.

COLABORAÇÃO/
PARTICIPAÇÃO

Colaborar, partilhar, participar de acordo com 
regras, saber respeitar.

ESPÍRITO CRÍTICO
Demonstrar sentido crítico, ser oportuno, 
reconhecer erros, saber valorizar

AUTONOMIA Ser autónomo
Ser responsável /Cumprir regras

O grupo de Inglês
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INGLÊS 8.º ANO
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A indicação pormenorizada dos conhecimentos, capacidades e atitudes encontra-se disponível na planificação da disciplina
e nos documentos do MEC (Aprendizagens Essenciais e no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória).

Áreas de competência inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória:

              A – Linguagens e textos
B – Informação e comunicação
C – Raciocínio e resolução de problemas

D – Pensamento crítico e criativo
E – Relacionamento Interpessoal

O grupo de Inglês



Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de Línguas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - INGLÊS 8.º ANO
ANO LETIVO 2020/2021

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

O grupo de Inglês



Procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação diversificados e adequados às finalidades (sujeitos a alteração consoante a 
necessidade de adequação de estratégias que permitam a melhor aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades dos alunos):

Técnicas e Instrumentos de
Avaliação

Procedimentos Instrumentos de registo

Inquérito
Questionários
Auto e heteroavaliação

.  Realização  de  questionários  (em  papel  e/ou  formato

digital - Forms; Kahoot; Quizzes))
. Realização de fichas de auto/heteroavaliação
. Observação direta e repetida do trabalho em aula
. Observação direta da interação oral/intervenções na aula
(pertinência, adequação e qualidade da interação verbal)
. Avaliação da leitura em voz alta
. Observação dos cadernos diários
. Correção, em sala de aula, de trabalhos realizados pelos
alunos, individualmente ou em grupo
. Organização de exposições orais, debates, discussões…
. Uso de ferramentas colaborativas
. Realização de trabalhos em pequeno grupo
. Redação de documentos/textos vários
.  Aplicação  de  exercícios/fichas/testes  escritos  e  orais,
para  comprovar  a  aquisição  de  conhecimentos  e  o
desenvolvimento  de  capacidades  específicas  de  cada
domínio/unidade de trabalho

.  Grelhas  de  registo  de
avaliação de competências
.  Grelhas  de  registo  de
atividade 
(trabalhos  de  projeto,
apresentações orais e escritas,
entre outros)
.  Grelhas  de  observação
(participação,  responsabilidade,
comportamento…)
. Listas de verificação
. Grelhas de autoavaliação
. Grelhas de heteroavaliação

Observaçã
o

Observação em situação

Análise de
conteúdo

Trabalho de projeto
Trabalhos individuais
Trabalhos de pares/grupo

Testagem

Testes escritos e orais
Questões de aula
Apresentações orais
Apresentações escritas
Exercícios diversificados
Fichas específicas 
(vocabulário, gramática…)



                 Departamento de Línguas                                                                   
Critérios de Avaliação 

Língua Estrangeira II – FRANCÊS

     
Domínios

Perfil de Aprendizagens Específicas (CCA) Áreas de Competências 2 Ponderaç
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Compreensão
Escrita

- Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e
textos ilustrados curtos relativos à identificação e caracterização
pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano;
- Reconhecer o vocabulário e determinadas estruturas gramaticais
adequadas de cada domínio de referência;
- Reconhecer elementos culturais da língua estrangeira.

Conhecedor/sabedor/culto/informado: A, B,
E, G, I, J

Comunicador: A, B, D, E, H, I, J
Questionador: A, B, D, E, F, G, I, J
Crítico/Analítico: A, B, C, D, E, H

Criativo: A, C, D, E, H, J
Indagador/investigador: A, C, D, E, F, H, I 

Respeitador do outro e da diferença: A, B, C,
F, J

20%

Interação e
Produção
Escrita

- Completar formulários e escreve textos curtos e simples;
- Utilizar expressões e frases simples para pedir e dar informações
e nos contactos sociais;
-  Escrever  textos  simples  e  curtos,  relativos  à  identificação  e
caracterização  pessoais,  hábitos,  gostos,  preferências,  projetos,
serviços, lugares e factos;
-  Aplicar  o  vocabulário,  a  correção  linguística  e  o  registo
apropriados;
- Reconhecer elementos culturais da língua estrangeira.

Participativo/colaborador: E, C, D, E, F

Sistematizador/ organizador: A, B, C, E, F, I,

J

Respeitador do outro e da diferença: A, B, C,

F, J

20%

Compreensão
oral

- Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e
textos curtos e simples, relativos à identificação e caracterização
pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano;

- Reconhecer elementos culturais da língua estrangeira.

Conhecedor/sabedor/culto/informado: A, B,
E, G, I, J

Comunicador: A, B, D, E, H, I, J
Questionador: A, B, D, E, F, G, I, J
Crítico/Analítico: A, B, C, D, E, H

Criativo: A, C, D, E, H, J
Indagador/investigador: A, C, D, E, F, H, I 

Respeitador do outro e da diferença: A, B, C,
F, J

20%

Interação e
Produção oral

-  Interagir  em  situações  do  quotidiano,  com  vocabulário,
expressões,  frases  e  estruturas  gramaticais  muito  elementares
para estabelecer contactos sociais, pedir e dar informações;
- Exprimir-se de forma simples, com base em textos memorizados,
para se apresentar, apresentar e descrever outras pessoas, falar
de  hábitos,  gostos,  preferências,  projetos,  serviços,  lugares  e
factos;
- Reconhecer elementos culturais da língua estrangeira.

Participativo/colaborador: E, C, D, E, F

Sistematizador/organizador: A, B, C, E, F, I, J

Respeitador do outro e da diferença: A, B, C,

F, J

20%
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s - Assiduidade e Pontualidade

- Atenção, interesse e empenho

- Colaboração e Participação

- Espírito Crítico

- Autonomia

Participativo/colaborador: E, C, D, E, F

Responsável e autónomo: 
C, D, E, F, G, I, J

20%



1Os Conhecimentos, capacidades e atitudes estão descritos de forma pormenorizada no documento Aprendizagens Essenciais/ Articulação com o

Perfil dos Alunos publicado pelo Ministério da Educação.

2Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória:

A – Linguagens e textos
B – Informação e comunicação
C – Raciocínio e resolução de 
problemas

D – Pensamento crítico e 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



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENICHE 
ESCOLA BÁSICA DE PENICHE 

 
 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

HISTÓRIA 

8.º ano 2020-21 
 

“Tendo por base os documentos curriculares em vigor, nomeadamente o Programa, e as Metas Curriculares, que continuam a constituir referentes fundamentais 

para o ensino-aprendizagem da História, as Aprendizagens Essenciais identificam, de um modo facilmente apropriável pelos vários intervenientes no processo de 

ensino-aprendizagem, os conhecimentos, as capacidades e as atitudes que se pretendem atingir com a aprendizagem da História no 3.º ciclo. (…) ” 

“No que respeita ao 8.º ano de escolaridade, as Aprendizagens Essenciais definidas incidem no estudo de etapas fundamentais do desenvolvimento da 

humanidade, desde expansão e mudança nos séculos XV e XVI até ao mundo industrializado no século XIX. 

Pretende-se que o aluno adquira uma consciência histórica que lhe permita assumir uma posição crítica e participativa na sociedade, reconhecendo a utilidade 

da História para compreender de forma integrada o mundo em que vive e para a construção da sua identidade individual e coletiva. A História, através da análise 

fundamentada e crítica de exemplos do passado, é uma disciplina fundamental para promover a cultura de autonomia e responsabilidade, referida no documento 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.” 

Domínio 

Aprendizagens essenciais 

Ações/estratégias 
Descritores do 

perfil dos alunos 
Gestão de 

tempo Conhecimentos, capacidades e atitudes 
(O aluno deve ficar capaz de) 

7.º Ano 
Crises e revolução 
no século XIV 

 
Identificar causas da crise económica do século XIV em Portugal, 

integrando-a no clima de recessão europeia; 

Reconhecer nas guerras fernandinas uma das causas do agravamento 

da crise em Portugal, enquadrando-as no contexto da Guerra dos Cem 

Anos; 

Integrar a revolução de 1383-1385 no contexto de crise, realçando 

os seus aspetos políticos; 

Reconhecer a importância das crises para a evolução histórica, 

ressaltando a importância das ruturas; 

Compreender as lutas com Castela no contexto do reforço e 

consolidação da independência de Portugal; 

 

Mobilizar os conceitos: crise económica; quebra demográfica; peste; 

revolução.  

 

Os alunos pesquisam sobre matérias 
escolares e temas do seu interesse. 
Recorrem à informação disponível em 
fontes documentais físicas e digitais – 
em redes sociais, na Internet, nos 
media, livros, revistas, jornais. Avaliam 
e validam a informação recolhida, 
cruzando diferentes fontes, para testar 
a sua credibilidade. Organizam a 
informação recolhida de acordo com um 
plano, com vista à elaboração e à 
apresentação de um novo produto. 
Desenvolvem estes procedimentos de 
forma crítica e autónoma. 

 

 
1ºP 

__ a __ 
aulas 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENICHE 
ESCOLA BÁSICA DE PENICHE 

 

EXPANSÃO E 
MUDANÇA NOS 
SÉCULOS XV E XVI 

A abertura ao mundo  

Referir as principais condições e motivações da expansão 
portuguesa; 

Demonstrar a importância que o poder régio e os diversos grupos 
sociais tiveram no arranque da expansão portuguesa;  

Reconhecer rumos e etapas principais da expansão henriquina;  

Relacionar a política expansionista de D. João II e a assinatura do 
Tratado de Tordesilhas com a estratégia ibérica de partilha de 
espaços coloniais;  

Identificar as principais características da conquista e da 
ocupação espanholas na América Central e do Sul;  

Caracterizar sumariamente as principais civilizações de África, 
América e Ásia à chegada dos europeus;  

Distinguir formas de ocupação e de exploração económicas 
implementadas por Portugal em África, Índia e Brasil, 
considerando as especificidades de cada uma dessas regiões;   

Reconhecer a submissão violenta de diversos povos e o tráfico de 
seres humanos como uma realidade da expansão;  

Identificar as rotas intercontinentais, destacando os principais 
centros distribuidores de produtos ultramarinos;  

Compreender que as novas rotas de comércio intercontinental 
constituíram a base do poder global naval português, 
promovendo a circulação de pessoas e produtos e influenciando 
os hábitos culturais; 

Identificar/aplicar os conceitos: Navegação astronómica; 
Colonização; Capitão-donatário; Império colonial; Mare clausum; 
Monopólio comercial; Feitoria; Tráfico de escravos; Aculturação/ 
Encontro de culturas; Missionação; Globalização.  

Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos conteúdos 
(AE), que impliquem: 

- desenvolver a memorização, 
associando-a à compreensão, de forma 
a conseguir mobilizar o memorizado; 

- mobilizar o conhecimento adquirido 
aplicando-o em diferentes contextos 
históricos, de forma autónoma; 

- estabelecer relações intra e 
interdisciplinares; 

- formular algumas hipóteses 
sustentadas em evidências, face a um 
acontecimento ou processo histórico, 
de forma supervisionada mas 
progressivamente autónoma; 

- utiliza os conceitos operatórios da 
História para a compreensão dos 
diferentes contextos; 

- utiliza a metodologia específica da 
História para a análise de 
acontecimentos e processos; 

- valorizar o património histórico 
material e imaterial, regional e 
nacional; 

- valorizar o património histórico 
material e imaterial europeu, numa 
perspetiva de desenvolvimento da 
cidadania europeia. 
 

 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto

/Informado  
(A, B, G, I, J) 

1ºP 
__ a __ 
Aulas 
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Renascimento e Reforma  

Relacionar a renovação cultural dos séculos XV e XVI com o 
apoio mecenático;  

Compreender o desenvolvimento de novos valores e atitudes e o 
papel da imprensa na sua disseminação;  

Compreender a inspiração clássica da arte renascentista e as 
especificidades do manuelino; 

Compreender em que condições se desenvolveu, na Cristandade 
ocidental, um movimento de insatisfação e de crítica que 
culminou numa rutura religiosa;   

Conhecer alguns dos princípios ideológicos que separam o 
protestantismo do catolicismo;  

Reconhecer que tanto a reforma protestante como a católica 
foram acompanhadas de manifestações de intolerância, 
destacando o caso da Península Ibérica;  

Identificar/aplicar os conceitos: Humanismo; Renascimento; 
Mecenato; Geocentrismo/Heliocentrismo; 
Teocentrismo/Antropocentrismo; Arte renascentista; 
Manuelino; Naturalismo; Reforma Protestante/ Contrarreforma; 
Dogma; Individualismo; Cristão-novo. 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos: 

- propor alternativas de interpretação a 
um acontecimento, evento ou processo de 
forma progressivamente autónoma; 

- promover a multiperspetiva em História, 
de forma supervisionada mas 
progressivamente autónoma; 

- usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens; 

- criar soluções estéticas 
progressivamente criativas e pessoais. 

 

 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 
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Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em: 

- analisar factos e situações, aprendendo a 
selecionar elementos ou dados históricos 
relevantes para o assunto em estudo; 

- mobilizar o discurso argumentativo de 
forma progressivamente autónoma; 

- organizar debates orientados que 
requeiram sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou análises de 
factos ou dados históricos; 

- discutir conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar 
histórico, de forma progressivamente 
autónoma; 

- analisar fontes históricas escritas com 
diferentes pontos de vista, 
problematizando-os. 

 

Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 

- selecionar fontes históricas fidedignas e 
de diversos tipos, de forma autónoma;  

- recolher e selecionar dados de fontes 
históricas relevantes para a análise de 
assuntos em estudo, aprendendo a 
pesquisar de forma autónoma;  

- problematizar, progressivamente os 
conhecimentos adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

Critico/ 

Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

2º P 
 

__ a __ 
aulas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTUGAL NO 
CONTEXTO 
EUROPEU DOS 
SÉCULOS XVII E 
XVIII 
 
 

 
 
 

O império português e a concorrência internacional  

Identificar fatores e manifestações de crise no império 
português a partir de meados do século XVI, destacando a 
ascensão de outros impérios coloniais (Holanda, França, 
Inglaterra); 

Concluir que a União Ibérica resultou da confluência de 
interesses dos grupos dominantes nos dois estados; 

Compreender que a Restauração resultou da divergência de 
interesses de uma parte significativa da sociedade portuguesa 
relativamente às políticas imperiais espanholas; 

Identificar/aplicar os conceitos: Mare Liberum; Capitalismo 
comercial; Bolsa de Valores; Companhia de comércio; 
Comércio triangular; Restauração.  

 

O Antigo Regime no século XVIII  

Relacionar o absolutismo com a manutenção da sociedade de 
ordens e com as opções mercantilistas;  

Diferenciar os ritmos de evolução da agricultura dos ritmos do 
dinamismo comercial no quadro de uma economia 
préindustrial; 

Referir elementos de mudanças políticas, sociais e económicas 
no projeto pombalino;  

Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime; Sociedade de 
Ordens; Absolutismo; Mercantilismo; Manufatura.  
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A cultura em Portugal no contexto europeu  

Caracterizar a arte e a mentalidade barrocas;  

Concluir que os avanços verificados na ciência e na técnica se 
relacionaram com o desenvolvimento do método científico;  

Enquadrar as novas propostas sociais e políticas na filosofia das Luzes;   

Destacar a afirmação do poder absoluto no urbanismo pombalino; 

Compreender a ação dos estrangeirados e do Marquês de Pombal no 
contexto do pensamento iluminista;  

Identificar/aplicar os conceitos: Barroco; Revolução científica; 
Racionalismo; Iluminismo; Estrangeirado; Separação de poderes; 
Soberania popular; Direitos Humanos. 

Promover estratégias que 
requeiram / induzam por parte do 
aluno: 

- aceitar e/ou argumentar diversos 
pontos de vista;  

- saber interagir com os outros no 
respeito pela diferença e pela 
diversidade;  

- confrontar ideias e perspetivas 
históricas distintas, respeitando as 
diferenças de opinião. 

 

Promover estratégias que envolvam, 
por parte do aluno: 

 - planificar, sintetizar, rever e 
monitorizar;  

- registar seletivamente a 
informação recolhida em fontes 
históricas;  

- organizar a informação recolhida 
em fontes históricas de diversos 
tipos; 

- elaborar pequenas sínteses com 
base em dados recolhidos em fontes 
históricas analisadas;  

- elaborar relatórios obedecendo a 
critérios e objetivos específicos;  

- elaborar planos específicos e 
esquemas;  

 

Respeitador 
da Diferença/ 

do Outro 
(A, B, E, F, H)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizador/ 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 
 

 
 
 

 

CRESCIMENTO E 

RUTURAS NO 

MUNDO 

OCIDENTAL NOS 

SÉCULOS XVIII E 

XIX 

A revolução agrícola e o arranque da revolução industrial  

Sublinhar a ligação existente entre as novas tendências demográficas, 
a transformação da estrutura da propriedade agrícola e as inovações 
técnicas;  

Analisar as condições que favoreceram o arranque da Revolução 
industrial e as alterações verificadas no regime de produção; 

Identificar/aplicar os conceitos: Revolução agrícola; Enclosure; 
Explosão demográfica; Êxodo rural; Revolução industrial; 
Maquinofatura.   
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O triunfo das revoluções liberais  

Compreender as razões que justificaram o primeiro processo 
de independência por parte de um território colonial europeu 
(EUA);  

Destacar no processo revolucionário francês a abolição dos 
direitos e privilégios feudais e o estabelecimento do conceito 
de cidadania moderno, estabelecendo-se, teoricamente, o 
princípio da igualdade perante a lei;   

Compreender a importância das conquistas da revolução 
francesa para o liberalismo, estabelecendo ligações com o caso 
português; 

Interpretar a revolução liberal portuguesa, identificando 
causas e as diversas propostas políticas expressas na 
Constituição de 1822, na Carta Constitucional de 1826 e na 
resistência absolutista;  

Contextualizar a independência do Brasil no processo 
revolucionário liberal português;  

Reconhecer que o fim do Antigo Regime e o estabelecimento 
de uma nova ordem liberal e burguesa em Portugal resultou 
numa guerra civil;  

Identificar/aplicar os conceitos: Liberalismo; Constituição; 
Cidadania; Carta Constitucional; Sufrágio censitário / sufrágio 
universal; Monarquia constitucional/Estado federal/República.  

- sistematizar, de forma progressivamente 
autónoma e seguindo tipologias 
específicas, acontecimentos e/ou 
processos históricos;  

- organizar de forma sistematizada o 
estudo autónomo. 

Promover estratégias que impliquem, por 
parte do aluno: 

- colocar questões-chave cuja resposta 
abranja um acontecimento ou processo 
histórico específico;  

- questionar os seus conhecimentos prévios, 
verificando que a aprendizagem é um 
processo em constante remodelação. 

Promover estratégias que impliquem, por 
parte do aluno: 

- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos operatórios da 
História;  

- organizar o discurso oral ou escrito 
recorrendo a conceitos metodológicos da 
História;  

- comunicar uni, bi e 
multidirecionalmente; 

- responder, apresentar dados/informação, 
mostrar iniciativa;  

- usar meios diversos para expressar as 
aprendizagens. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º P 

__ a __ 

aulas 
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O MUNDO 

INDUSTRIALIZA

DO NO SÉCULO 

XIX 

 

Transformações económicas, sociais e culturais  

Identificar as principais potências industrializadas no século 
XIX, ressaltando a importância da revolução dos transportes 
para a mundialização da economia;  

Selecionar as alterações que se operaram a nível económico, 
social e demográfico devido ao desenvolvimento dos meios de 
produção;  

Relacionar as condições de vida e trabalho do operariado com 
o aparecimento dos movimentos reivindicativos e da ideologia 
socialista;  

Relacionar o aparecimento das novas correntes culturais e 
artísticas com as transformações da revolução industrial e a 
confiança no conhecimento científico;  

Identificar/aplicar os conceitos: Capitalismo industrial e 
financeiro; Liberalismo económico; Mercado nacional; Classes 
médias; Proletariado; Marxismo; Socialismo; Comunismo; 
Sindicalismo; Romantismo; Realismo; Impressionismo.  

 

O caso português  

Analisar a política económica regeneradora, nomeadamente o 
investimento efetuado nas infraestruturas de transporte, que 
moldaram o desenvolvimento da agricultura e a 
industrialização;  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 
que, com base em critérios, se oriente o 
aluno para: 

- questionar de forma organizada e 
sustentada o trabalho efetuado por si e 
pelos outros;  

- autoavaliar as aprendizagens adquiridas, 
os seus comportamentos e atitudes;  

- avaliar de forma construtiva as 
aprendizagens adquiridas, os 
comportamentos e atitudes dos outros; 

- aceitar as críticas dos pares e dos 
professores de forma construtiva, no 
sentido de melhorar o seu desempenho. 

Promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno: 

- colaborar com os pares e professores, no 
sentido de melhorar ou aprofundar as suas 
ações;  

- apoiar o trabalho colaborativo;  

- saber intervir de forma solidária;  

- ser solidário nas tarefas de aprendizagem 
ou na sua organização; 

- estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participativo/ 
Colaborador 

(B,C, D, E, F) 
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Relacionar a emigração com as dificuldades sentidas pelos 
pequenos produtores rurais na segunda metade do século XIX;  

Integrar a emigração portuguesa da segunda metade do século 
XIX no contexto das migrações europeias do período; 

Justificar o aparecimento e desenvolvimento do operariado 
português; 

Identificar/aplicar o conceito: Regeneração. 

 

 

Promover estratégias e modos de 
organização das tarefas que impliquem, por 
parte do aluno: 

- assumir responsabilidades nas tarefas, 
atitudes e comportamentos;  

- assumir e cumprir compromissos;  

- apresentar trabalhos com auto e 
heteroavaliação;  

- dar conta a outros do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu. 

Promover estratégias que induzam: 

- valorizar a sensibilidade estética e a 
consciência ética, por forma a estabelecer 
consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 

 

Responsável/ 
Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 
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Para além das AE identificadas para cada tema do Programa, ao longo do 3.º ciclo o aluno deve desenvolver um conjunto de competências específicas da disciplina 
de História e transversais a vários temas e anos de escolaridade:  

Competências específicas e áreas de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 

 

1. Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A; B; C; I)  

2. Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos; (A; B; C; I)  

3. Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento histórico; (A; B; C; D: F; I)  

4. Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo tratando a informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva 

crítica; (A; B; C; D; F; H; I)  

5. Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes 

e aspetos que permanecem; (A; B; C; D; F; G; I; J) 

6. Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de consequência; (A; B; C; D; F; G; I)  

7. Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; 

(A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

8. Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; (A; B; C; D; E; F; G; H; I; J) 

 9. Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e cultural existentes na região/ local 

onde habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

10. Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade étnica, ideológica e cultural; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

11. Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e a equidade 

no cumprimento das leis. (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 
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OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
HISTÓRIA 

8.º ano 2019-20 

Interdisciplinaridade com as seguintes disciplinas: Português (P) a um nível transversal a todos os conteúdos, Matemática (M) a um nível transversal 

a nível da análise/construção de gráficos, etc., Geografia (G), Ciências Naturais (CN), Educação Visual (EV), Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) a um nível transversal, Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

 
 

 

 

 

 

Utilização sempre que necessário/possível de plataformas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrumentos de avaliação 
 
Fichas de avaliação diagnóstica; Fichas de avaliação formativa; Fichas de avaliação; Fichas de trabalho individuais; Questão aula/Participação 
oral; Trabalhos Práticos / Trabalhos de Pesquisa (individual e/ou pares); Grelhas de observação direta focalizadas (no interesse; na 
capacidade de intervenção e argumentação na participação; na autonomia e no empenho); Participação/desempenho no trabalho de projeto; 

Fichas de auto e heteroavaliação. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENICHE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO GEOGRAFIA – 8ºANO

DOMÍNIOS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

PONDERAÇÃO

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S
C

A
PA

C
ID

A
D

ES
 E

 A
P
T

ID
Õ

ES

Localizar e
compreender os

lugares e as regiões

 Distinguir  clima  e  estado  do  tempo,  utilizando  a  observação  direta  e  diferentes
recursos digitais (sítio do IPMA, por exemplo). Reconhecer a zonalidade dos climas e
biomas,  utilizando  representações  cartográficas  (em  suporte  papel  ou  digital).  Ѻ
Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios do Mundo, utilizando
mapas de diferentes escalas (em suporte papel ou digital);

 Relacionar a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, utilizando perfis
topográficos.  Demonstrar  a  ação  erosiva  dos  cursos  de  água  e  do  mar, utilizando
esquemas e imagens;

 Identificar  fatores  responsáveis  por  situações  de  conflito  na  gestão  dos  recursos
naturais (bacias hidrográficas, litoral), utilizando terminologia específica, à escala local
e nacional;

 Interpretar  mapas  temáticos  simples  (com  uma  variável),  relativos  a  fenómenos
demográficos e culturais, usando o título e a legenda;

 Representar,  em  mapas  a  diferentes  escalas,  variáveis  relativas  a  fenómenos
demográficos, usando o título e a legenda;

 Comparar o comportamento de diferentes indicadores demográficos, no tempo e no
espaço, enunciando fatores que explicam os comportamentos observados;

 Identificar padrões na distribuição da população e do povoamento, à escala nacional,
europeia e mundial, enunciando fatores responsáveis por essa distribuição;

 Identificar padrões na distribuição dos fluxos migratórios, à escala nacional, europeia e
mundial, enunciando fatores responsáveis por essa distribuição;

 Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas; 
 Enunciar  fatores responsáveis pelos padrões da organização das áreas funcionais da

cidade,  interpretando  plantas  funcionais.  Aplicar  as  Tecnologias  de  Informação
Geográfica para localizar, descrever e compreender os fenómenos sociodemográficos;

 Identificar  as  principais  atividades económicas  da  comunidade local,  recorrendo ao
trabalho de campo;

 Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua sustentabilidade
(extração  mineira,  agricultura,  pecuária,  silvicultura,  pesca,  indústria,  comércio,
serviços e turismo); 

 Identificar  padrões  na  distribuição  de  diferentes  atividades  económicas,  a  nível
mundial, e em Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua distribuição;

 Comparar  os  diferentes  tipos  de  transporte,  quanto  às  respetivas  vantagens  e
desvantagens;

 Identificar  padrões  na  distribuição  de  diferentes  redes  de  transporte  e
telecomunicações,  a nível  mundial,  e em Portugal, enunciando fatores responsáveis
pela sua distribuição;

 Determinar a acessibilidade de lugares, simulando redes topológicas simples;

1
2
3
4
9

80%



 Aplicar  as  Tecnologias  de  Informação  Geográfica  para  localizar,  descrever  e
compreender as atividades económicas. 

Problematizar e
debater as inter-
relações entre

fenómenos e espaços
geográficos

 Descrever  impactes  da  ação  humana  na  alteração  e  ou  degradação  de  ambientes
biogeográficos,  a  partir  de  exemplos  concretos  e  apoiados  em  fontes  fidedignas.
Identificar exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes
fidedignas;

 Relacionar  as  áreas  de  atração  e  de  repulsão  demográficas  com fatores  físicos  e
humanos, utilizando mapas a diferentes escalas.  Reconhecer aspetos que conferem
singularidade a cada região, comparando características culturais, do povoamento e
das atividades económicas. 

 Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a população e os recursos naturais,
em  diferentes  contextos  geográficos  e  económicos,  explicando  a  ação  de  fatores
naturais e humanos;

 Explicar  causas  e  consequências  dos  fluxos  migratórios,  a  diferentes  escalas.  Ѻ
Identificar problemas das áreas urbanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar
das populações, aplicando questionários;

 Descrever exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes
fidedignas;

 Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de recursos naturais,
exemplificando com casos concretos, a diferentes escalas.

1
2
3
4
5
6
9

Comunicar e
participar

 Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma gestão sustentável do território,
aplicando questionários de monitorização dos riscos no meio local, como por exemplo,
os dos cursos de água e das áreas do litoral; 

 Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões,
países ou lugares na gestão de recursos hídricos;

  Apresentar exemplos de soluções para a gestão pacífica e sustentável dos conflitos
entre recursos naturais e a população;

 Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para minimizar os impactes
ambientais, socioeconómicos e culturais da distribuição e evolução da população e do
povoamento, a diferentes escalas;

 Enunciar medidas para fomentar a cooperação entre povos e culturas, que coexistem
no mesmo território;

 Relatar  medidas para melhorar  a qualidade de vida e o bem-estar  das populações
urbanas, rurais e migrantes;

 Explicar a importância do diálogo e da cooperação internacional na preservação da
diversidade cultural;

 Representar o levantamento funcional das atividades económicas da comunidade local,
utilizando diferentes técnicas de expressão gráfica e cartografia;

 Apresentar  exemplos  para  uma  distribuição  mais  equitativa  entre  a  produção  e  o
consumo, a diferentes escalas;

 Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização para a promoção da maior
sustentabilidade  das  atividades  económicas,  a  diferentes  escalas  (local,  regional,
etc.);

 Selecionar o modo de transporte mais adequado em função do fim a que se destina e

1
2
3
4
6
8
9



das distâncias (absolutas e relativas). 
 Relatar exemplos do impacte da era digital na sociedade.

AT
IT

U
D

ES
 E

 V
A
LO

R
ES Assiduidade e pontualidade 4

5
6
7

20%Atenção, interesse e empenho
Colaboração e participação

Espírito crítico
Autonomia

Áreas de competência inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória:

1- Linguagem e textos
2- Informação e comunicação
3- Raciocínio e resolução de problemas

4- Pensamento crítico e pensamento criativo
5- Relacionamento interpessoal
6- Desenvolvimento pessoal e autonomia

7- Bem-estar, saúde e ambiente
8- Sensibilidade estética e artística
9- Saber científico, técnico e tecnológico
10- Consciência e domínio do corpo

Procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação
-Produção escrita, individual e presencial (testes, fichas, questionários em vários tipos de suportes físicos ou digitais);
- Produção oral;
- Trabalhos individuais, em pares ou grupos, realizados dentro ou fora da sala de aula, com ou sem recurso às TIC;
- Grelhas de observação;
- Grelhas de auto e heteroavaliação.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 8º Ano 
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e
s Domínios

Perfil de aprendizagens específicas
Áreas de Competências

inscritas no perfil dos alunos
à saída da escolaridade

obrigatória
Ponderação

ÁLGEBRA

ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE

DADOS

NÚMEROS E
OPERAÇÕES

GEOMETRIA E
MEDIDA

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS,
RACIOCÍNIO E

COMUNICAÇÃO

Conceptual

Aquisição,
compreensã
o e aplicação

de
conheciment

os

 Compreende e aplica novos conceitos
matemáticos. 

 Mobiliza conhecimentos matemáticos
adquiridos para resolver problemas. 

 Elabora estratégias de resolução de 
problemas matemáticos. 

 Utiliza a tecnologia (calculadora) para
resolver problemas. 

 Compreende e constrói argumentos 
matemáticos e raciocínios lógicos.

 Interpreta textos matemáticos.
 Resolve problemas em que a 

matemática se relaciona com outras 
áreas do conhecimento. 

 Comunica com clareza e rigor 
utilizando uma linguagem científica 
para explicar raciocínios. 

 Exprime oralmente e por escrito, 
ideias matemáticas, com precisão e 
rigor, explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia 
e simbologia).

A, B, C, D, H, I

80%Procediment

al

Competências
adquiridas em
atividades de
sala de aula,
trabalhos em
grupo e/ou de

projeto 

RESPONSABILIDAD
E

Atitudinal  Assiduidade e Pontualidade.
 Atenção, interesse e empenho.
 Colaboração e Participação.
 Espírito Crítico.

A, B, C, D, E, F
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 Autonomia.
20%RELAÇÕES

INTERPESSOAIS

1)Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória:

A - Linguagem e textos
B - Informação 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

De acordo com o Decreto-lei n.º 55/2018, Artigo 22.º, ponto 2 e 3, na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos 
diversificados e adequados às finalidades, como:

Concetual – 60%

 Ficha de avaliação 
 Minificha de Avaliação 

Procedimental – 20%

 Questões de aula
 Trabalho individual de consolidação de conteúdos 
 Resolução de problemas 
 Aprendizagem autodirigida 
 Trabalhos de pesquisa e/ou trabalho prático

Atitudinal – 20%

 Assiduidade e Pontualidade 
 Atenção, interesse e empenho 
 Colaboração e Participação 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 8º Ano 

 Espírito Crítico 
 Autonomia 

 Grelha de registos relativos ao desempenho durante a realização das atividades
 Grelha de observação de aula
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C
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Perfil de aprendizagens
específicas

Áreas de
Competência

s1)

Ponderaçã
o

TERRA, UM
PLANETA COM VIDA

SUSTENTABILIDAD
E NA TERRA

Conhecimentos

 Selecionar e organizar informação, a partir de fontes
diversas e de forma cada vez mais autónoma, integrando
saberes prévios para construir novos conhecimentos.

 Descrever e classificar entidades e processos, 
selecionando e aplicando critérios pertinentes.

 Construir explicações científicas baseadas em conceitos
e evidências científicas, obtidas através da 
realização de atividades de investigação práticas 
diversificadas – laboratoriais, de campo, de 
pesquisa, experimentais (com variáveis 
independentes, dependentes e controladas) - 
planeadas para responder a problemas.

 Construir modelos na representação e estudo de 
estruturas, sistemas e suas transformações.

 Reconhecer que a ciência geológica é uma atividade 
humana com objetivos, procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem 
a sua natureza.

 Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas 
atuais e em novos contextos.

 Formular e comunicar opiniões críticas e 
cientificamente fundamentadas sobre questões de 
cariz ciência-tecnologia sociedade-ambiente.

 Integrar saberes de diferentes disciplinas para 
aprofundar
temáticas de Ciências Naturais.

A
 
B
 
C
D
I

Aquisição, compreensão e 60
%

aplicação de
conhecimentos

A
 
B
 
C
D
 
I
 
E
 
F
G

80
%

Capacidades e aptidões

Competências adquiridas
nas

atividades práticas, 20
%

laboratoriais e
experimentais

Atitudes e valores

- Assiduidade e Pontualidade
- Atenção, interesse e empenho
- Colaboração e Participação
- Espírito crítico 

D
20
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- Autonomia  
E
F

%

1Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória:

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

Procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 22.º, ponto 3, na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos diversificados e 

adequados às finalidades, como:

Domínio Conhecimentos (60%):

▪ Fichas de avaliação (50%);

▪ Minifichas (50%).

Domínio Capacidades e aptidões (20%):

▪ Trabalhos de pesquisa ou relatórios ou trabalhos práticos (grelha de observação) ou guiões de exploração (vídeos e documentários) 

produção de maquetes ou modelos científicos, exposição oral;

Domínio Atitudes e valores (20%):
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▪ Registos de observação direta.



Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
Critérios de Avaliação 
Físico-Química 8.º ano

C
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V
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Domínios Perfil das aprendizagens específicas Áreas de
competências

Ponderação

Reações 
Químicas  

Som 

Luz 

Conhecimentos 

Aquisição 
Compreensão
Aplicação

Pesquisar, de forma crítica e autónoma em fontes diversas, avaliando e validando
informação;
• Compreender  processos  e  fenómenos  científicos  e  tecnológicos  e  aplicar
conhecimentos adquiridos;
• Saber fazer escolhas que contribuem para a própria segurança e a dos outros.
• Ser consciente na importância da construção de um futuro sustentável;
• Realizar atividades manipulativas (controlo e transporte de objetos - adaptadas
às circunstâncias pandémicas da COVID-19)). 
.   Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma cada vez
mais autónoma, integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.
• Descrever e classificar entidades e processos, selecionando e aplicando critérios
pertinentes.
• Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas,
obtidas através da realização de atividades de investigação práticas diversificadas –
laboratoriais (adaptadas às circunstâncias pandémicas da COVID-19), de campo, de
pesquisa, experimentais (com variáveis independentes, dependentes e controladas) -
planeadas para responder a problemas.
• Construir  modelos  na  representação  e  estudo  de  estruturas,  sistemas  e  suas
transformações.
• Aplicar  as  competências  desenvolvidas  em  problemáticas  atuais  e  em  novos
contextos.
• Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente fundamentadas sobre
questões de cariz ciência-tecnologia sociedade-ambiente.
• Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Físico-
Química.

A
B
C
D
I

60%

80%Capacidades e 
Aptidões 

Atividades 
práticas

A
B
C
D
E
F
G
I
H

20%

Atitudes e Valores Assiduidade e Pontualidade
Atenção, interesse e empenho
Colaboração e Participação
Espírito Crítico
Autonomia

D
E
F

20%



Instrumentos de Avaliação:

 Domínio Conhecimentos (60%): Ficha de Avaliação ( 50%); Questão aula (50%)
 Domínio Capacidades e Aptidões (20%): Relatórios ou trabalhos  práticos ( grelha de observação) ou de pesquisa, ou maquetes, ou esquemas, ou 

exposição oral (100%)
 Domínio Atitudes e Valores (20%): Observação Direta (Grelha)

 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



Agrupamento de Escolas de Peniche
                

 Ano letivo 2020/2021                                                Planificação Geral de Educação Visual – 8ºano

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO VISUAL – 3.º CICLO ANO LETIVO:
2020/2021

PERÍODO: 1.º,2.º e 3.º 8º ANO

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS AULAS 
PREVISTAS

AVALIAÇÃO

Apropriação e Reflexão
Dominar os conceitos de plano, ritmo, 
enquadramento, espaço, estrutura, luz-cor, 
enquadramento, entre outros - em 
diferentes contextos e modalidades de 
expressivas: pintura, escultura, desenho, 
design, fotografia, cinema, vídeo, banda 
desenhada; 

Enquadrar os objetos artísticos de 
diferentes culturas e períodos históricos, 
tendo como referência os saberes da 
História da Arte (estilos, movimentos, 
intencionalidades e ruturas).

Interpretação e Comunicação 
Compreender a importância da interrelação 
dos saberes da comunicação visual 
(espaço, volume, cor, luz, forma, 
movimento, estrutura, forma, ritmo; entre 
outros) nos processos de contemplação e 
de fruição do mundo; 

Relacionar o modo como os processos de 
criação interferem na(s) intencionalidade(s) 
dos objetos artísticos.

Perceber os “jogos de poder” das imagens 
e da sua capacidade de mistificação ou 
desmistificação do real; 

Compreender  quais as condicionantes que 
determinam as formas dos objectos

Aprofundar e explorar  meios e técnicas 

Cumprir as normas estabelecidas para: 
trabalhar em grupo, gerir matérias, 
equipamentos e tempo

Compreender as interacções dos elementos
(ritmo, equilíbrio, etc.)

Assumir uma posição de receptor 
consciente e critico do sistema de 
comunicação em que está inserido

Sugerir conscientemente a terceira 
dimensão na representação plana de 
formas

Aplicar o método de Design na resolução de
problemas

Ser sensível ao valor estético de diferentes 
formas de expressão visual

Tomar contacto com valores, atitudes, 
problemas e vocabulário específico  

Avaliar o funcionamento do grupo em 
relação a: cooperação, rendimento e 

Desenho da sala de aula com 
um ponto de fuga
A, B, C, D, E. F. G, H, I, J

Desenho expressivo de objectos
A, B, C, D, E. F. G, H, I, J

Análise e redesign de um 
objecto 
Necessidade/Forma/Função/
Objeto
Criatividade nas formas
Evolução do objecto
Relação Homem/Objecto
Design 
industrial/Arte/Artesanato
Antropometria e Ergonomia
Harmonia, Proporção, Cânones
A, B, C, D, E. F. G, H, I, J

Traçados geométricos
Noção de Espaço
Projecção Ortogonal – 
perspectivas rigorosas
A, B, C, E. F. G, I, J

Design visual
Signos e sinais visuais
Análise de ícones, símbolos, 
sinais e índices.
A, B, C, D, E. F. G, I, J

6 tempos

4 tempos

4 tempos

10 tempos

14 tempos

3 tempos

Trabalhos 
práticos (na 
aula e/ou em 
casa), 
individuais ou 
de grupo

Trabalhos de 
pesquisa

Fichas de 
avaliação

Atitudes e 
valores 
demonstrados
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Transformar os conhecimentos adquiridos 
em novos modos de apreciação do mundo;

Experimentação e Criação
Articular conceitos (espaço, volume, cor, 
luz, movimento, estrutura, forma, ritmo), 
referências, experiências, materiais e 
suportes nas suas composições plásticas; 

Manifestar expressividade nos seus 
trabalhos através da seleção de materiais, 
suportes, técnicas, conceitos, temáticas e 
intencionalidades;

Justificar a intencionalidade das suas 
composições, recorrendo a critérios de 
ordem estética (vivências, experiências e 
conhecimentos).

Organizar exposições em diferentes 
formatos – físicos e/ou digitais - individuais 
ou de grupo, selecionando trabalhos tendo 
por base os processos de análise, síntese e
comparação, que conjugam as noções de 
composição e de harmonia, de acordo com 
o objetivo escolhido/proposto; 

Selecionar, de forma autónoma, processos 
de trabalho e de registo de ideias que 
envolvem a pesquisa, investigação e 
experimentação;

sentido de responsabilidade
Realização de 
Publicidade/Anúncio
Criação de um Logotipo
A, B, C, D, E. F. G, H, I, J

Desenho expressivo do rosto
A, B, C, D, E. F. G, H, I, J

6 tempos

10 tempos

6 tempos

Total:
55 tempos

ÁREAS  DE  COMPETÊNCIAS  DO  PERFIL  DOS  ALUNOS  (ACPA)

A - Linguagens e textos F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
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B- Informação e comunicação 
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo 
E - Relacionamento interpessoal 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico 
J - Consciência e domínio do corpo 

Adaptações Curriculares Gerais para alunos abrangidos pelo Dec-Lei n.º3/2008

- Menor grau de exigência na consecução dos trabalhos
- Prazo mais alargado para a conclusão dos trabalhos
- Supressão de etapas nos trabalhos
- Supressão de questões nos testes e fichas de avaliação, primazia por questões de verdadeiro/falso, de correspondência, de completamento
sendo dadas as palavras das lacunas, questões de associação
- Apoio individualizado sempre que possível. 
Naturalmente, estas adaptações curriculares gerais não inviabilizam nem substituem as adaptações específicas de cada aluno consoante as 
suas características e devidamente estabelecidas nos seus Programas Educativos Individuais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MATERIAL

Competências Parâmetros/Instrumentos % % Caderno diário
Bloco papel cavalinho A4
Papel vegetal A4
Lápis nº 1 e 3 (ex.)
Afia
Borracha branca macia
Caneta preta bico fino
Materiais/equipamento 
de pesquisa
Camera digital

Tesoura ou x-ato
Cola transparente
Régua de 50 cm
Esquadro de 45º e 
30º/60º
Compasso
Transferidor
Lápis de cor

A
pr

en
di

za
ge

ns
 

es
se

nc
ia

is

Conhecimentos
Aquisição de aprendizagens específicas 
referentes aos conteúdos lecionados

20

80
Capacidades e 
Aptidões

Domínio de materiais e 
instrumentos/Aptidões técnicas e manuais

50

Criatividade 10

Atitudes e valores Assiduidade e pontualidade 4 20

Atenção, interesse e empenho 4
Colaboração e participação 4
Espírito Crítico 4 Professoras:
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Margarida Soares e Teresa Serrano Autonomia 4
Total 100





CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO do GRUPO DISCIPLINAR 

Educação Tecnológica (3.ºciclo)

ANO LETIVO 2020/2021
D

o
m

ín
io

s

Aprendizagens Essenciais
 Educação Tecnológica de 3.ºciclo

Áreas de Competência
(Perfil do Aluno)

A B C D E F G H I J

P
ro

ce
ss

o
s

Te
cn

o
ló

g
ic

o
s

Distinguir as fases de realização de um projeto X X X X X
Identificar e representar as necessidades e oportunidades 
tecnológicas 

X X X X X

Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos.

X X X X X

Reconhecer a importância dos protótipos dos projetos X X X X X
Comunicar formas de representação gráfica através do desenho, 
utilizando: esquemas, codificações e simbologias.

X X X X X

Diferenciar modos de produção. X X X X X

Compreender a importância dos objetos técnicos. X X X X X

R
e
cu

rs
o
s 

e
U

ti
liz

a
çõ

e
s

Te
cn

o
ló

g
ic

a
s

Organizar e validar a informação para a resolução de problemas. X X X X X X
Apreciar as qualidades dos materiais. X X X X X X
Revela aptidão para usar critérios na escolha de materiais que 
mais se adaptem ao produto a executar.

X X X X X X X X

- Representar e explorar graficamente ideias de objetos ou 
sistemas utilizando diversos métodos e meios de representação.

X X X X X

Manipular operadores tecnológicos. X X X X X X X
Criar soluções tecnológicas, tendo em atenção a sustentabilidade 
ambiental

X X X X X X

Analisar objetos técnicos considerando nessa análise aspetos 
funcionais, estruturais e históricos.

X X X X X

- Identificar e conhecer as diferentes formas de produção de 
energia elétrica e valorizar o uso de energias renováveis.

X X X X

Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de 
normas de higiene e segurança na utilização de recursos 
tecnológicos.

X X X X

Te
cn

o
lo

g
ia

e
S
o
ci

e
d
a
d
e

Compreender que as atividades técnicas são a aplicação da 
ciência numa determinada época.

X X X X X

Compreender que a evolução tecnológica resulta do processo 
histórico.

X X X X X

Analisar os efeitos da tecnologia na organização social. X X X X X X X
Reconhecer e relacionar diferentes organizações da produção e 
das profissões

X X X X X X

Avaliar o impacto da tecnologia sobre o ambiente. X X X X X X X

Analisa criticamente vantagens e desvantagens do uso de uma 
tecnologia. X X X X X

A Linguagens e Textos F Desenvolvimento Pessoal e 
Autonomia

B Informação e Comunicação G Bem-estar, saúde e ambiente

C Raciocínio e Resolução de Problemas H Sensibilidade estética e 
artística

D Pensamento Crítico e Pensamento 
Criativo

I Saber científico, técnico e 
tecnológico

E Relacionamento Interpessoal J Consciência e domínio do corpo

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e

DISCIPLINA COMPETÊNCIAS PARÂMETROS/APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS* % % %

Educação

 Tecnológi
ca

3.ºCiclo

Aprendizage
ns 
Essenciais

Conhecimen
tos

Aquisição de aprendizagens específicas referentes aos 
conteúdos lecionados 50

8
0

10
0

Capacidade
s e Aptidões

Domínio de materiais e instrumentos/Aptidões técnicas e 
manuais 20

Criatividade 10
Atitudes e Valores Assiduidade e pontualidade 4 2

Atenção, interesse e empenho 4
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C
iê

n
ci

as
0Colaboração e participação 4

Espírito Crítico 4

Autonomia 4

Considerando que é uma disciplina em que se adquirem competências sobre os diferentes tipos de atividades técnicas e
sobre os fundamentos das transformações sociais, ainda que a disciplina seja opção de escola, a avaliação valoriza
aplicações práticas da tecnologia, suas linguagens de comunicação, a capacidade de resolver problemas e o sentido
social e interventivo, e ainda, a capacidade de conhecer situações do quotidiano propondo soluções técnicas para os
problemas detetados. 

Instrumentos de avaliação
Peso na avaliação de

cada domínio

Observação direta da execução do trabalho prático, na participação e na observação 
durante as aulas.

20%

Fichas formativas e sumativas 20%

Trabalhos de pesquisa e investigação. (criatividade, rigor e organização e estética) 20%

Trabalhos práticos (montagens, esquemas, projetos e analise de objetos técnicos) 20%

Observação direta e sistemática de: Empenho, Participação, Persistência, 
Comportamento e Autonomia)

20%

- Comunicar Soluções técnicas de um produto usando instrumentos e normas de desenho 
técnica.

- Representar e explorar graficamente ideias de objetos ou sistemas utilizando diversos 
métodos e meios de representação.

Aptidão para relacionar unidades de medida, grandezas e sua representação simbólica.

- Identificar e conhecer as diferentes formas de produção de energia elétrica e valorizar o 
uso de energias renováveis.

- Conhecer os princípios de funcionamento da corrente elétrica, identificando diversos tipos 
de circuito elétrico e suas simbologias representativas.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO do GRUPO DISCIPLINAR  
Educação Física (3º ciclo) 
ANO LETIVO 2020 / 2021 

 

D
om

ín
io

s Aprendizagens Essenciais 
 Educação Física – 3º CEB 

Áreas de Competência 
(Perfil do Aluno) Valores 

(Perfil do Aluno) 
A B C D E F G H I J 

Ár
ea

 d
as

 A
tiv

id
ad

es
 F

ís
ic

as
 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo 
dos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS. 

X X     X  X X 

1-Liberdade 
 
2-Responsabilidade 
e Integridade 
 
3-Cidadania e 
Participação 
 
4-Excelência e 
Exigência 
 
5-Curiosidade, 
Reflexão e Inovação 

Compor e realizar, da GINÁSTICA, as destrezas elementares 
de solo, aparelhos e minitrampolim, em esquemas 
individuais e/ou de grupo. 

X  X X      X 

Realizar, do ATLETISMO, saltos, corridas e lançamentos, 
segundo padrões simplificados 

X X X X   X    

Interpretar sequências de habilidades específicas 
elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS, em 
coreografias individuais e/ou em grupo 

X X X X   X    

Ár
ea

 d
a 

Ap
tid

ão
 F

ís
ic

a 

Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia para a sua idade e sexo. 

 X X X X X X  X X 

Ár
ea

 d
os

 
Co

nh
ec

im
en

to

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, 
velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), 
de acordo com as características do esforço realizado. 

 X   X X X    

 

A Linguagens e Textos  F Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

B Informação e Comunicação  G Bem-estar, saúde e ambiente 

C Raciocínio e Resolução de Problemas  H Sensibilidade estética e artística 

D Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  I Saber científico, técnico e tecnológico 

E Relacionamento Interpessoal  J Consciência e domínio do corpo 
  

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Ex

p
re

ss
õe

s 

DISCIPLINA COMPETÊNCIAS PARÂMETROS/APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS* % % % 

Educação 
Física 
(EF) 

 
 

3º Ciclo 
 

Aprendizagens 
essenciais 

Conhecimentos Compreensão dos conteúdos abordados 20 
80 

 

100 

Capacidades e 
Aptidões Capacidades físicas e atividades físicas 60 

Atitudes e Valores 
  

Assiduidade e pontualidade 5 

20 
 

Atenção, interesse e empenho 5 
Responsabilidade e Comportamento 5 
Participação nas atividades do Desporto Escolar e do PAA 5 

 

Observações:  
 
 
 

Instrumentos de avaliação Peso na avaliação de cada 
domínio 

Observação direta da execução das tarefas  60% 
Apresentação prática de trabalhos  30% 
Trabalhos de pesquisa 10% 
  
  

 

 

 

NOTA: Os alunos com atestado médico de longa duração são avaliados apenas no parâmetro/ aprendizagens específicas da 
compreensão dos conteúdos abordados – 80%  

 



Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 8º Ano 

Competên
cias Domínios Perfil de Aprendizagens Específicas

Áreas de
Competências1)  

Ponderaç
ão

Segurança,
responsabili

dade e
respeito em
ambientes

digitais

Investigar e
Pesquisar

 Conhece  diferentes  sistemas  operativos  e
mecanismos de segurança;

 Adota práticas seguras de instalação, atualização,
configuração e utilização de ferramentas digitais;

 Conhece  comportamentos  que  visam a  proteção
da  privacidade;  adotar  comportamentos  seguros
na utilização de ferramentas digitais;

 Adota  práticas  seguras  de  utilização  das
ferramentas digitais e na navegação na Internet;

 Lê,  compreende  e  identifica  mensagens
manipuladas ou falsas;

 Identifica  os  riscos  do  uso  inapropriado  de
imagens, de sons e de vídeos;

 Respeita  as  normas  dos  direitos  de  autor
associados à utilização da imagem, do som e do
vídeo.



 Formula questões que permitam orientar a recolha
de dados ou informações pertinentes;

 Define  palavras-chave  para  localizar  informação,
utilizando  mecanismos  e  funções  simples  de
pesquisa;

 Utiliza o computador e outros dispositivos digitais

B, D, E, F, I

 

A, B, C, D, E, F, I

80%



Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 8º Ano 

Comunicar e
colaborar 

Criar e
Inovar

como  ferramentas  de  apoio  ao  processo  de
investigação e pesquisa;

 Conhece  as  potencialidades  e  principais
funcionalidades  de  aplicações  para  apoiar  o
processo de investigação e de pesquisa online;

 Realiza  pesquisas,  utilizando  os  termos
selecionados e relevantes de acordo com o tema a
desenvolver;

 Analisa criticamente a qualidade da informação;
 Utiliza o computador e outros dispositivos digitais,

de  forma  a  permitir  a  organização  e  gestão  da
informação.

 Identifica novos meios e aplicações que permitam
a comunicação e a colaboração;

 Seleciona  as  soluções  tecnológicas  (mais
adequadas  para  realização  de  trabalho
colaborativo  e  comunicação)  que  se  pretendem
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;

 Utiliza diferentes meios e aplicações que permitem
a  comunicação  e  colaboração  em  ambientes
digitais fechados; 

 Apresenta  e  partilha  os  produtos  desenvolvidos,
utilizando  meios  digitais  de  comunicação  e
colaboração em ambientes digitais fechados.



 Compreende  e  utiliza  técnicas  elementares  de
captação  e  edição  de  imagem,  som,  vídeo  e
modelação 3D;

 Analisa  que  tipos  de  problemas  podem  ser
resolvidos  usando,  imagem,  som,  vídeo,

A, B, C, D, E, F, H, I

B, C, D, E, F,H, I



Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 8º Ano 

C
o
n

h
e
c
im

e
n

to
s
, 

c
a
p

a
c
id

a
d

e
s
 e

 a
p

ti
d

õ
e
s modelação e simulação;

 Decompõe  um  objeto  nos  seus  elementos
constituintes;

 Desenha  objetos,  produz  narrativas  digitais,
utilizando  as  técnicas  e  materiais  adequados  de
captação  de  imagem,  som,  vídeo  e  modelação,
tendo  em  vista  soluções  adequadas  a  um
problema ou projeto;

 Mobiliza  os  conhecimentos  sobre  as  normas  dos
direitos  de  autor  associados  à  utilização  da
imagem, do som e do vídeo e modelação 3D;

 Integra conteúdos provenientes de diferentes tipos
de suportes, para produzir e modificar, de acordo
com  normas  e  diretrizes  conhecidas,  artefactos
digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos
e propósitos específicos.

A
ti

tu
d

e
s

e
 V

a
lo

re
s Responsabili

dade
 Assiduidade e pontualidade;
 Atenção, interesse e empenho;
 Colaboração e participação;
 Espírito crítico;
 Autonomia.

A, B, C, D, E, F, G 20%Relacioname
nto

Interpessoal



Agrupamento de Escolas de Peniche
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 8º Ano 

1)Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória:

A - Linguagem e textos
B - Informação 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

De acordo com o Decreto-lei  n.º 55/2018, Artigo 22.º, pontos 2 e 3, na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos diversificados e
adequados às finalidades, como:

Aquisição, compreensão, aplicação de conhecimentos, competências adquiridas nas atividades práticas
e experimentais (80%):

Fichas  de  trabalho;  Atividades/projetos  práticos;  Questões-aula;  Grelhas  de  observação  de  atividades;  Grelhas  de  avaliação  de  trabalhos  e
atividades/projetos; Observação direta.

Atitudes e valores (20%)



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA/EVANGÉLICA

C
on

h
ec

im
en

to
s,

 C
ap

ac
id

ad
es

, 
A
ti

tu
de

s 
e 

V
al

or
es

Domínios Aprendizagens específicas Ponderação

9
º 

A
n
o

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
DEUS, O GRANDE MISTÉRIO
O PROJETO DE VIDA

AMOR HUMANO
O ECUMENISMO

A LIBERDADE

ECOLOGIA E VALORES

AS ORIGENS
AS RELIGIÕES
RIQUEZA E SENTIDO DOS AFETOS

Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I); Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos

(A; B; D; F; H; I; J); Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F;

I); Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);

Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção

responsável na sociedade democrática (A; B; C; D; E; F; G; I); Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC

com os dados das outras ciências, valorizando um Património de conhecimento comum que se reflete na história dos

Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H); Promover o respeito pela multiculturalidade, o

reconhecimento  e  valorização  da  diversidade,  as  interações  entre  diferentes  culturas,  a  justiça,  a  igualdade  e a

equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A;

C; E; F; G; J)

80%

7
º 

A
n
o 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 8

º
A

n
o

Atitudes e Valores

• Assiduidade e Pontualidade, 2,5%
• Atenção, interesse e empenho, 5%
• Colaboração e Participação, 5%
• Espírito Crítico, 5%
• Autonomia, 2,5%

20%

Instrumentos de Avaliação

Conhecimentos
Trabalhos de grupo, 2%; Pesquisa,2% Apresentação oral, 2% Trabalho em silêncio,2% Participação 
em sala de aula,10% Material, 2%. 20%

80%
Capacidades e 
Aptidões/Atitudes

Jogos didáticos, 2%; tarefas na Comunidade, 2%; convívio,2%; atitudes fraternas,20%;  
Solidariedade,10%; Respeito pela diferença,10%; Participação na sala de aula,14%;

60%


	Domínios
	Perfil de Aprendizagens Específicas
	Áreas de Competências1)
	Ponderação

