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CONHECIMENTOS 
 

50 % 

Saber científico, 
técnico e 

tecnológico 

 Utiliza com rigor/consistência e articulação os conhecimentos.  

 Questiona situações. 

 Analisa factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados. 

 Mobiliza informação memorizada na compreensão e utilização do saber.  

A, B, C, 
D, G, I 

 Testes / 
Fichas de 
avaliação 

 Questões de 
aula 

 Grelhas de 
observação 

 Fichas de 
trabalho 

 

 Relatórios 

 

 Trabalhos de 
grupo/ 
individuais/ 
de projeto 

Linguagens e 
textos 

 Compreende, interpreta e expressa, factos, opiniões e conceitos, quer oralmente, 
quer por escrito. 

 Analisa textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio. 

 Elabora planos gerais/esquemas sobre conteúdos estudados. 

 Organiza questões para terceiros, turma/comunidade, sobre conteúdos estudados 
ou a estudar. 

CAPACIDADES 
30% 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 Revela pensamento crítico. 

 Imagina hipóteses face a um fenómeno ou evento. 

 Cria um objeto, texto ou solução face a um desafio. 

 Procura e seleciona informação de forma pertinente. 

 Analisa criticamente as conclusões, reformulando, se necessário, as estratégias 
adotadas. 

A, B, C, 
D, E, G, 

H, J 

Informação e 
Comunicação 

 Recorre à informação disponível em fontes documentais diversas (livros, revistas, 
jornais, media, redes sociais, internet). 

 Avalia e valida a informação recolhida, cruzando diversas fontes. 

 Organiza a informação recolhida de acordo com um plano prévio. 

 Apresenta e explica conceitos, ideias e projectos em audiências reais, 
presencialmente ou à distância. 

 Expõe as pesquisas ou o trabalho realizado, concretizado em produtos discursivos, 
textuais, audiovisuais e/ou multimédia, respeitando as regras próprias de cada 
ambiente. 

ATITUDES 
20% 

Desenvolvimento 
Pessoal e 

Autonomia 
 

 Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 

 Expressa as suas necessidades e procura ajuda e apoio para alcançar os seus 
objetivos. 

 Revela confiança, resiliência e persistência. 

D, E, F 
 Grelhas de 
observação 
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 Apresenta sentido de responsabilidade perante as tarefas que lhe são solicitadas. 

 Revela organização (por exemplo, no registo de sumários, registo de observações, 
relatórios de visitas segundo critérios e objetivos). 

Relacionamento 
Interpessoal 

 

 Colabora com os seus pares na organização/realização de tarefas. 

 Participa/coloca questões de forma organizada. 

 Respeita diferenças de características, crenças ou opiniões. 

 Considera o feedback do professor ou dos pares para melhoria ou aprofundamento 
de saberes. 

 

 

Avaliação final 

1º Período 2º Período 3º Período 

Recolha de todos os elementos de avaliação 
durante este período 

Recolha de todos os elementos de avaliação 
durante os dois primeiros períodos 

Recolha de todos os elementos de avaliação durante o ano 
letivo 

 

 


