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1. Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos do Ensino Básico – 7ºAno 

 

Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos do Ensino Básico 
(  ponto 2 do artigo 7º  Despacho normativo 1-F-2016 - 5 de abril -) 

PERFIL MÍNIMO DO ALUNO PARA ATRIBUIÇÃO DAS CALSSIFICAÇÔES EM RESULTADO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 
7ºANO 

Domínios Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Educação para a Cidadania 

Não é assíduo nem pontual. 
Não cumpre os deveres 
registados no Regulamento 
Interno. 
Não traz o material necessário 
para as aulas. 
Evidencia capacidade crítica e 
de reflexão. 
Não é autónomo no 
desenvolvimento do trabalho. 
Não se relaciona com toda a 
comunidade educativa, não 
evidenciando espírito de 
tolerância, nem aceitando as 
diferenças e as opções 
individuais. 
Não está atento nem  
concentrado. 
Não participa em nenhumas 
tarefas da aula. 

É pouco assíduo e pontual. 
Cumpre poucos  deveres 
registados no Regulamento 
Interno. 
Traz pouco material 
necessário para as aulas. 
Evidencia capacidade crítica 
e de reflexão. 
É pouco autónomo no 
desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se pouco com 
toda a comunidade 
educativa, evidenciando 
pouco espírito de 
tolerância, aceitando pouco 
as diferenças e as opções 
individuais. 
Está pouco atento e 
concentrado. 
Participa em poucas tarefas 
da aula. 

É assíduo e pontual. 
Cumpre alguns dos 
deveres registados no 
Regulamento Interno. 
Traz algum material 
necessário para as aulas. 
Evidencia capacidade 
crítica e de reflexão. 
Tem alguma autonomia 
no desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se com 
alguma comunidade 
educativa, evidenciando 
espírito de tolerância, 
aceitando as diferenças e 
as opções individuais. 
Está atento e 
concentrado. 
Participa em algumas as 
tarefas da aula. 

É assíduo e pontual. 
Cumpre os deveres 
registados no 
Regulamento Interno. 
Traz o material necessário 
para as aulas. 
Evidencia capacidade 
crítica e de reflexão. 
É autónomo no 
desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se com toda a 
comunidade educativa, 
evidenciando espírito de 
tolerância, aceitando as 
diferenças e as opções 
individuais. 
Está atento e 
concentrado. 
Participa em todas as 
tarefas da aula. 

É assíduo e pontual. 
Cumpre com rigor os 
deveres registados no 
Regulamento Interno. 
Traz o material necessário 
para as aulas. 
Evidencia bastante 
capacidade crítica e de 
reflexão. 
É totalmente autónomo no 
desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se com facilidade 
com toda a comunidade 
educativa, evidenciando 
espírito de tolerância, 
aceitando as diferenças e as 
opções individuais. 
Está atento e concentrado. 
Participa com rigor em todas 
as tarefas da aula. 

Compreensão e expressão da 
língua portuguesa 

Não compreende as ideias 
gerais e de pormenor de 
documentos. 
Não se expressa oralmente e 
por escrito com  correção. 

 

Compreende pouco as 
ideias gerais e de pormenor 
de documentos. 
Expressa – se oralmente e 
por escrito com pouca 
correção. 

Compreende algumas  
ideias gerais e de 
pormenor de 
documentos. 
Expressa – se oralmente 
e por escrito com alguma 

Compreende as ideias 
gerais e de pormenor de 
documentos. 
Expressa – se oralmente e 
por escrito com correção. 

 

Compreende com facilidade 
as ideias gerais e de 
pormenor de documentos. 
Expressa – se oralmente e 
por escrito com correção. 

 



 correção; 

 

Utilização das tecnologias de 
informação e comunicação 

Não tem conhecimento e 
utilização, de forma segura e 
adequada, de diferentes tipos 
de ferramentas informáticas. 
Não faz pesquisa, seleção e 
organização da informação em 
suportes informáticos. 

 

Pouco conhecimento e 
utilização, de forma segura 
e adequada, de diferentes 
tipos de ferramentas 
informáticas. 
Faz pouca pesquisa, seleção 
e organização da 
informação em suportes 
informáticos. 

 

Algum conhecimento e 
utilização, de forma 
segura e adequada, de 
diferentes tipos de 
ferramentas 
informáticas. 
Faz alguma pesquisa, 
seleção e organização da 
informação em suportes 
informáticos. 

Conhecimento e 
utilização, de forma 
segura e adequada, de 
diferentes tipos de 
ferramentas informáticas. 
Pesquisa, seleção e 
organização da 
informação em suportes 
informáticos. 

 

Conhecimento e utilização, 
de forma bastante  
segura e adequada, de 
diferentes tipos de 
ferramentas informáticas. 
Pesquisa, seleção e 
organização da informação 
em suportes informáticos. 

 

Apreensão dos conteúdos 
disciplinares fundamentais 
(metas curriculares*)  

Não demonstra conhecimento 
e utilização adequada e segura 
de diferentes tipos de 
ferramentas de comunicação, 
de acordo com as situações de 
comunicação e as regras de 
conduta e de funcionamento 
de cada ambiente digital. 
Não utiliza adequadamente  o  
computador  e/ou  dispositivos  
eletrónicos similares que 
processem dados; 
Não explora os diferentes tipos 
de software; 
 Não gere  a informação num 
computador e/ou dispositivo 
eletrónico similar disponíveis 
na sala de aula; 
Não explora diferentes formas 
de informação disponível na 
internet; 
Não navega de forma segura 
na internet; 
Não pesquisa informação na 
internet; 
 Não analisa a informação 

Demonstra pouco 
conhecimento e utilização 
adequada e segura de 
diferentes tipos de 
ferramentas de 
comunicação, de acordo 
com as situações de 
comunicação e as regras de 
conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital. 
Utiliza pouco 
adequadamente  o  
computador  e/ou  
dispositivos  eletrónicos 
similares que processem 
dados; 
Explora pouco os diferentes 
tipos de software; 
 Gere pouca informação 
num computador e/ou 
dispositivo eletrónico 
similar disponíveis na sala 
de aula; 
Explora pouco as diferentes 
formas de informação 

Demonstra algum 
conhecimento e 
utilização adequada e 
segura de diferentes 
tipos de ferramentas de 
comunicação, de acordo 
com as situações de 
comunicação e as regras 
de conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital. 
Utiliza algumas vezes 
adequadamente  o  
computador  e/ou  
dispositivos  eletrónicos 
similares que processem 
dados; 
Explora alguns dos 
diferentes tipos de 
software; 
 Gere alguma  
informação num 
computador e/ou 
dispositivo eletrónico 
similar disponíveis na 
sala de aula; 

Demonstra conhecimento 
e utilização adequada e 
segura de diferentes tipos 
de ferramentas de 
comunicação, de acordo 
com as situações de 
comunicação e as regras 
de conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital. 
Utiliza adequadamente  o  
computador  e/ou  
dispositivos  eletrónicos 
similares que processem 
dados; 
Explora os diferentes tipos 
de software; 
 Gere a informação num 
computador e/ou 
dispositivo eletrónico 
similar disponíveis na sala 
de aula; 
Explora diferentes formas 
de informação disponível 
na internet; 
Navega de forma segura 

Demonstra bastante 
conhecimento e utilização 
adequada e segura de 
diferentes tipos de 
ferramentas de 
comunicação, de acordo com 
as situações de comunicação 
e as regras de conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital. 
Compreende bem a 
evolução das tecnologias de 
informação e comunicação 
(TIC) e o seu papel no mundo 
contemporâneo. 
Utiliza bem e 
adequadamente  o  
computador  e/ou  
dispositivos  eletrónicos 
similares que processem 
dados; 
Explora com rigor os 
diferentes tipos de software; 
 Gere bem  a informação 
num computador e/ou 
dispositivo eletrónico similar 



disponível de forma crítica; 
 Não respeita os direitos de 
autor e a propriedade 
intelectual; 
Não executa  com sucesso um 
trabalho de pesquisa e de 
análise de informação obtida 
na internet sobre um dado 
tema; 
Não cria nem publica um 
documento com texto e 
objectos gráficos, resultante de 
trabalho de pesquisa e de 
análise de informação obtida 
na Internet sobre um tema 
específico do currículo; 
Não realiza uma apresentação 
com uma temática específica 
ou decorrente do trabalho 
produzido no subdomínio  
«Produção e edição de 
documentos». 
Não revela capacidade de 
autoavaliação responsável. 

disponível na internet; 
Navega pouco de forma 
segura na internet; 
Pesquisa pouca informação 
na internet; 
 Analisa pouca informação 
disponível de forma crítica; 
 Respeita pouco os direitos 
de autor e a propriedade 
intelectual; 
Executa  com dificuldade 
um trabalho de pesquisa e 
de análise de informação 
obtida na internet sobre um 
dado tema; 
Cria e publica  com 
dificuldade um documento 
com texto e objectos 
gráficos, resultante de 
trabalho de pesquisa e de 
análise de informação 
obtida na Internet sobre um 
tema específico do 
currículo; 
Realiza com dificuldade 
uma apresentação com 
uma temática específica ou 
decorrente do trabalho 
produzido no subdomínio  
«Produção e edição de 
documentos». 
Revela dificuldades em 
realizar uma autoavaliação 
responsável. 

Explora algumas 
diferentes formas de 
informação disponível na 
internet; 
Navega às vezes de 
forma segura na 
internet; 
Pesquisa alguma 
informação na internet; 
 Analisa alguma 
informação disponível de 
forma crítica; 
 Respeita por vezes os 
direitos de autor e a 
propriedade intelectual; 
Por Vezes executa  um 
trabalho de pesquisa e 
de análise de informação 
obtida na internet sobre 
um dado tema; 
Cria e publica  algumas 
vezes um documento 
com texto e objectos 
gráficos, resultante de 
trabalho de pesquisa e 
de análise de informação 
obtida na Internet sobre 
um tema específico do 
currículo; 

 

na internet; 
Pesquisa informação na 
internet; 
 Analisa a informação 
disponível de forma 
crítica; 
 Respeita os direitos de 
autor e a propriedade 
intelectual; 
Executa  um trabalho de 
pesquisa e de análise de 
informação obtida na 
internet sobre um dado 
tema; 
Cria e publica um 
documento com texto e 
objectos gráficos, 
resultante de trabalho de 
pesquisa e de análise de 
informação obtida na 
Internet sobre um tema 
específico do currículo; 
Realiza uma apresentação 
com uma temática 
específica ou decorrente 
do trabalho produzido no 
subdomínio  «Produção e 
edição de documentos». 
Realiza uma autoavaliação 
crítica e responsável. 

disponíveis na sala de aula; 
Explora diferentes formas de 
informação disponível na 
internet; 
Navega de forma segura na 
internet; 
Pesquisa informação na 
internet; 
 Analisa a informação 
disponível de forma crítica; 
 Respeita os direitos de autor 
e a propriedade intelectual; 
Executa  com sucesso um 
trabalho de pesquisa e de 
análise de informação obtida 
na internet sobre um dado 
tema; 
Cria e publica com facilidade 
um documento com texto e 
objectos gráficos, resultante 
de trabalho de pesquisa e de 
análise de informação obtida 
na Internet sobre um tema 
específico do currículo; 
Realiza com facilidade uma 
apresentação com uma 
temática específica ou 
decorrente do trabalho 
produzido no subdomínio  
«Produção e edição de 
documentos». 
Realiza uma autoavaliação 
crítica e construtiva. 

* Disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (3º ciclo) Perfil das Aprendizagens Específicas -  (ponto 2 do artigo 7º do Despacho Normativo nº1 – F/2016, de 5 de abril) 

 

2. Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos do Ensino Básico – 8ºAno 



 

Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos do Ensino Básico 
(  ponto 2 do artigo 7º  Despacho normativo 1-F-2016 - 5 de abril -) 

PERFIL MÍNIMO DO ALUNO PARA ATRIBUIÇÃO DAS CALSSIFICAÇÔES EM RESULTADO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 
8ºANO 

Domínios Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Educação para a Cidadania 

Não é assíduo nem pontual. 
Não cumpre os deveres 
registados no Regulamento 
Interno. 
Não traz o material necessário 
para as aulas. 
Evidencia capacidade crítica e 
de reflexão. 
Não é autónomo no 
desenvolvimento do trabalho. 
Não se relaciona com toda a 
comunidade educativa, não 
evidenciando espírito de 
tolerância, nem aceitando as 
diferenças e as opções 
individuais. 
Não está atento nem  
concentrado. 
Não participa em nenhumas 
tarefas da aula. 

É pouco assíduo e pontual. 
Cumpre poucos  deveres 
registados no Regulamento 
Interno. 
Traz pouco material 
necessário para as aulas. 
Evidencia capacidade crítica 
e de reflexão. 
É pouco autónomo no 
desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se pouco com 
toda a comunidade 
educativa, evidenciando 
pouco espírito de 
tolerância, aceitando pouco 
as diferenças e as opções 
individuais. 
Está pouco atento e 
concentrado. 
Participa em poucas tarefas 
da aula. 

É assíduo e pontual. 
Cumpre alguns dos 
deveres registados no 
Regulamento Interno. 
Traz algum material 
necessário para as aulas. 
Evidencia capacidade 
crítica e de reflexão. 
Tem alguma autonomia 
no desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se com 
alguma comunidade 
educativa, evidenciando 
espírito de tolerância, 
aceitando as diferenças e 
as opções individuais. 
Está atento e 
concentrado. 
Participa em algumas as 
tarefas da aula. 

É assíduo e pontual. 
Cumpre os deveres 
registados no 
Regulamento Interno. 
Traz o material necessário 
para as aulas. 
Evidencia capacidade 
crítica e de reflexão. 
É autónomo no 
desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se com toda a 
comunidade educativa, 
evidenciando espírito de 
tolerância, aceitando as 
diferenças e as opções 
individuais. 
Está atento e 
concentrado. 
Participa em todas as 
tarefas da aula. 

É assíduo e pontual. 
Cumpre com rigor os 
deveres registados no 
Regulamento Interno. 
Traz o material necessário 
para as aulas. 
Evidencia bastante 
capacidade crítica e de 
reflexão. 
É totalmente autónomo no 
desenvolvimento do 
trabalho. 
Relaciona-se com facilidade 
com toda a comunidade 
educativa, evidenciando 
espírito de tolerância, 
aceitando as diferenças e as 
opções individuais. 
Está atento e concentrado. 
Participa com rigor em todas 
as tarefas da aula. 

Compreensão e expressão da 
língua portuguesa 

Não compreende as ideias 
gerais e de pormenor de 
documentos. 
Não se expressa oralmente e 
por escrito com  correção. 

 

Compreende pouco as 
ideias gerais e de pormenor 
de documentos. 
Expressa – se oralmente e 
por escrito com pouca 
correção. 

Compreende algumas  
ideias gerais e de 
pormenor de 
documentos. 
Expressa – se oralmente 
e por escrito com alguma 
correção; 

 

Compreende as ideias 
gerais e de pormenor de 
documentos; 
Expressa – se oralmente e 
por escrito com correção; 

 

Compreende com facilidade 
as ideias gerais e de 
pormenor de documentos. 
Expressa – se oralmente e 
por escrito com correção. 

 



Utilização das tecnologias de 
informação e comunicação 

Não tem conhecimento e 
utilização, de forma segura e 
adequada, de diferentes tipos 
de ferramentas informáticas. 
Não faz pesquisa, seleção e 
organização da informação em 
suportes informáticos. 

 

Pouco conhecimento e 
utilização, de forma segura 
e adequada, de diferentes 
tipos de ferramentas 
informáticas. 
Faz pouca pesquisa, seleção 
e organização da 
informação em suportes 
informáticos. 

 

Algum conhecimento e 
utilização, de forma 
segura e adequada, de 
diferentes tipos de 
ferramentas 
informáticas. 
Faz alguma pesquisa, 
seleção e organização da 
informação em suportes 
informáticos. 

 

Conhecimento e 
utilização, de forma 
segura e adequada, de 
diferentes tipos de 
ferramentas informáticas; 
Pesquisa, seleção e 
organização da 
informação em suportes 
informáticos; 

 

Conhecimento e utilização, 
de forma bastante  
segura e adequada, de 
diferentes tipos de 
ferramentas informáticas. 
Pesquisa, seleção e 
organização da informação 
em suportes informáticos. 

Apreensão dos conteúdos 
disciplinares fundamentais 
(metas curriculares*)  

Não demonstra conhecimento 
e utilização adequada e segura 
de diferentes tipos de 
ferramentas de comunicação, 
de acordo com as situações de 
comunicação e as regras de 
conduta e de funcionamento 
de cada ambiente digital. 
 
Não compreende a evolução 
das tecnologias de informação 
e comunicação (TIC) e o seu 
papel no mundo 
contemporâneo; 
Não identifica as diferentes 
ferramentas de comunicação, 
sabendo selecionar a(s) 
adequada(s) ao tipo de 
comunicação pretendida; 
Não conhece nem utiliza as  
funcionalidades do correio 
eletrónico em situações reais 
de realização de trabalhos 
práticos; 
Não utiliza os fóruns na 
Internet de forma segura e 
adequada, em situações reais 

Demonstra pouco 
conhecimento e utilização 
adequada e segura de 
diferentes tipos de 
ferramentas de 
comunicação, de acordo 
com as situações de 
comunicação e as regras de 
conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital. 
Compreende com 
dif iculdade a evolução 
das tecnologias de 
informação e comunicação 
(TIC) e o seu papel no 
mundo contemporâneo; 
Identifica  pouco as 
diferentes ferramentas de 
comunicação, sabendo 
selecionar a(s) adequada(s) 
ao tipo de comunicação 
pretendida; 
Conhece e utiliza com 
dificuldade as  
funcionalidades do correio 
eletrónico em situações 

Demonstra algum 
conhecimento e 
utilização adequada e 
segura de diferentes 
tipos de ferramentas de 
comunicação, de acordo 
com as situações de 
comunicação e as regras 
de conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital. 
Compreende alguma 
da evolução das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação (TIC) e o 
seu papel no mundo 
contemporâneo; 
Identifica  algumas das 
diferentes ferramentas 
de comunicação, 
sabendo selecionar a(s) 
adequada(s) ao tipo de 
comunicação 
pretendida; 
Conhece e utiliza 
algumas funcionalidades 

Demonstra conhecimento 
e utilização adequada e 
segura de diferentes tipos 
de ferramentas de 
comunicação, de acordo 
com as situações de 
comunicação e as regras 
de conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital; 
Compreende a evolução 
das tecnologias de 
informação e 
comunicação (TIC) e o seu 
papel no mundo 
contemporâneo; 
Identifica  as diferentes 
ferramentas de 
comunicação, sabendo 
selecionar a(s) 
adequada(s) ao tipo de 
comunicação pretendida; 
Conhece e utiliza o correio 
eletrónico em situações 
reais de realização de 
trabalhos práticos; 
Utiliza os fóruns na 

Demonstra bastante 
conhecimento e utilização 
adequada e segura de 
diferentes tipos de 
ferramentas de 
comunicação, de acordo com 
as situações de comunicação 
e as regras de conduta e de 
funcionamento de cada 
ambiente digital. 
Compreende bem a 
evolução das tecnologias de 
informação e comunicação 
(TIC) e o seu papel no mundo 
contemporâneo. 
Identifica com facilidade as 
diferentes ferramentas de 
comunicação, sabendo 
selecionar a(s) adequada(s) 
ao tipo de comunicação 
pretendida; 
Conhece  bem e utiliza o 
correio eletrónico em 
situações reais de realização 
de trabalhos práticos; 
Utiliza com facilidade os 
fóruns na Internet de forma 



de realização de trabalhos 
práticos; 
 Não conhece nem utiliza os 
mensageiros instantâneos e 
salas de conversação em direto 
(chats) de forma  segura e 
adequada, em  situações reais 
de realização de trabalhos 
práticos; 
Não conhece nem adota as 
normas de conduta nas 
situações comunicacionais em 
linha; 
 Não conhece  os diferentes  
usos  da  língua  associados  
aos  contextos  de 
comunicação através da 
Internet; 
Não adapta  o uso da língua 
aos contextos de comunicação 
na Internet; 
Não participa em ambientes  
colaborativos  na  rede  como  
estratégia  de aprendizagem 
individual e como contributo 
para a aprendizagem dos 
outros, através da partilha de 
informação e conhecimento, 
usando plataformas de apoio 
ao ensino e aprendizagem; 
Não pesquisa  a informação na 
internet, de acordo com uma 
temática pré- estabelecida; 
Não analisa a informação 
disponível, recolhida no 
âmbito de um trabalho 
específico, de forma crítica e 
autónoma; 

reais de realização de 
trabalhos práticos; 
Utiliza com dificuldade os 
fóruns na Internet de forma 
segura e adequada, em 
situações reais de 
realização de trabalhos 
práticos; 
 Conhece e utiliza com 
dificuldade os mensageiros 
instantâneos e salas de 
conversação em direto 
(chats) de forma  segura e 
adequada, em  situações 
reais de realização de 
trabalhos práticos; 
Conhece e adota com 
dificudade as normas de 
conduta nas situações 
comunicacionais em linha; 
 Conhece  pouco ou 
nenhuns dos diferentes  
usos  da  língua  associados  
aos  contextos  de 
comunicação através da 
Internet; 
Adapta  com dificuldade o 
uso da língua aos contextos 
de comunicação na 
Internet; 
Participa  pouco em 
ambientes  colaborativos  
na  rede  como  estratégia  
de aprendizagem individual 
e como contributo para a 
aprendizagem dos outros, 
através da partilha de 
informação e 

do correio eletrónico em 
situações reais de 
realização de trabalhos 
práticos; 
Utiliza alguns fóruns na 
Internet de forma segura 
e adequada, em 
situações reais de 
realização de trabalhos 
práticos; 
 Conhece e utiliza alguns  
dos mensageiros 
instantâneos e salas de 
conversação em direto 
(chats) de forma  segura 
e adequada, em  
situações reais de 
realização de trabalhos 
práticos; 
Conhece e adota 
algumas das normas de 
conduta nas situações 
comunicacionais em 
linha; 
 Conhece  alguns dos 
diferentes  usos  da  
língua  associados  aos  
contextos  de 
comunicação através da 
Internet; 
Adapta  algumas vezes o 
uso da língua aos 
contextos de 
comunicação na 
Internet; 
Participa  em  alguns 
ambientes  colaborativos  
na  rede  como  

Internet de forma segura 
e adequada, em situações 
reais de realização de 
trabalhos práticos; 
 Conhece e utiliza os 
mensageiros instantâneos 
e salas de conversação em 
direto (chats) de forma  
segura e adequada, em  
situações reais de 
realização de trabalhos 
práticos; 
Conhece e adota normas 
de conduta nas situações 
comunicacionais em linha; 
 Conhece  os diferentes  
usos  da  língua  
associados  aos  contextos  
de comunicação através 
da Internet; 
Adapta  o uso da língua 
aos contextos de 
comunicação na Internet; 
Participa  em  ambientes  
colaborativos  na  rede  
como  estratégia  de 
aprendizagem individual e 
como contributo para a 
aprendizagem dos outros, 
através da partilha de 
informação e 
conhecimento, usando 
plataformas de apoio ao 
ensino e aprendizagem; 
Pesquisa  informação na 
internet, de acordo com 
uma temática pré- 
estabelecida; 

segura e adequada, em 
situações reais de realização 
de trabalhos práticos; 
 Conhece bem e utiliza com 
facilidade os mensageiros 
instantâneos e salas de 
conversação em direto 
(chats) de forma  segura e 
adequada, em  situações 
reais de realização de 
trabalhos práticos; 
Conhece bem e adota 
normas de conduta nas 
situações comunicacionais 
em linha; 
 Conhece  com facilidade os 
diferentes  usos  da  língua  
associados  aos  contextos  
de comunicação através da 
Internet; 
Adapta bem o uso da língua 
aos contextos de 
comunicação na Internet; 
Participa com facilidade em  
ambientes  colaborativos  na  
rede  como  estratégia  de 
aprendizagem individual e 
como contributo para a 
aprendizagem dos outros, 
através da partilha de 
informação e conhecimento, 
usando plataformas de apoio 
ao ensino e aprendizagem; 
Pesquisa com facilidade a 
informação na internet, de 
acordo com uma temática 
pré- estabelecida; 
Analisa muito bem a 



 Não respeita os direitos de 
autor; 
Não garante a segurança dos 
dados; 
Não cria  um produto original 
de forma colaborativa e com 
uma temática definida com 
recurso a ferramentas e 
ambientes computacionais; 
Não revela capacidade de 
autoavaliação responsável. 

conhecimento, usando 
plataformas de apoio ao 
ensino e aprendizagem; 
Pesquisa  com dificuldade a 
informação na internet, de 
acordo com uma temática 
pré- estabelecida; 
Analisa com dificuldade a 
informação disponível, 
recolhida no âmbito de um 
trabalho específico, de 
forma crítica e autónoma; 
 Respeita  pouco os direitos 
de autor; 
Revela dificuldades na 
segurança dos dados; 
Revela dificuldades em criar 
um produto original de 
forma colaborativa e com 
uma temática definida com 
recurso a ferramentas e 
ambientes computacionais; 
Revela dificuldades em 
realizar uma autoavaliação 
responsável. 

estratégia  de 
aprendizagem individual 
e como contributo para a 
aprendizagem dos 
outros, através da 
partilha de informação e 
conhecimento, usando 
plataformas de apoio ao 
ensino e aprendizagem; 
Pesquisa  alguma 
informação na internet, 
de acordo com uma 
temática pré- 
estabelecida; 
Analisa alguma da 
informação disponível, 
recolhida no âmbito de 
um trabalho específico, 
de forma crítica e 
autónoma; 
 Respeita  alguns dos 
direitos de autor; 
Garante alguma da 
segurança dos dados; 
Cria algumas vezes um 
produto original de 
forma colaborativa e 
com uma temática 
definida com recurso a 
ferramentas e ambientes 
computacionais; 
Realiza uma 
autoavaliação 

responsável. 

Analisa a informação 
disponível, recolhida no 
âmbito de um trabalho 
específico, de forma 
crítica e autónoma; 
 Respeita  os direitos de 
autor; 
Garante a segurança dos 
dados; 
Cria um produto original 
de forma colaborativa e 
com uma temática 
definida com recurso a 
ferramentas e ambientes 
computacionais; 
Realiza uma autoavaliação 
crítica e responsável. 

informação disponível, 
recolhida no âmbito de um 
trabalho específico, de forma 
crítica e autónoma; 
 Respeita com rigor os 
direitos de autor; 
Garante bem a segurança 
dos dados; 
Cria com facilidade um 
produto original de forma 
colaborativa e com uma 
temática definida com 
recurso a ferramentas e 
ambientes computacionais. 
Realiza uma autoavaliação 
crítica e construtiva. 

* Disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (3º ciclo) Perfil das Aprendizagens Específicas -  (ponto 2 do artigo 7º do Despacho Normativo nº1 – F/2016, de 5 de abril) 

3. Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos do Ensino Secundário – 12ºAno 



Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos do Ensino Secundário 

OFICINA MULTIMÉDIA B – 12ºANO ARTES VISUAIS 

 

 

Domínios Descritores Gerais 

 

<=7 

valores 

 

8-9 

valores 

 

10-11 

valores 

 

12-14 

valores 

 

15-17 

valores 

 

 

18-20  

valores 

1. Educação para 

a Cidadania  

 

 É assíduo e pontual;  

Não é assíduo 

 

Irregular 

 

Assíduo 

 

Assíduo 

 

Assíduo 

 

Assíduo 

 Cumpre os deveres registados no Regulamento 
Interno; 

 

 

Recusa cumprir 

 

Nem sem cumpre 

 

Cumpre 

 

Cumpre 

 

Cumpre com 

facilidade 

 

Cumpre e faz cumprir 

 Respeita a autoridade do Professor; 

 

 

Recusa respeitar 

Nem sempre 

respeita 

Respeita Respeita Respeita com 

facilidade 

Repeita e faz 

respeitar 

 Respeita a autoridade do Professor; 

 

 

Recusa respeitar 

Nem sempre 

respeita 

Respeita Respeita Respeita com 

facilidade 

Repeita e faz 

respeitar 

 Traz o material necessário para as aulas. 

 

 

Nula ou não 

qualificada 

 

Fraca 

 

Regular 

 

Razoável 

 

Francamente 

positiva 

 

Excelente 

 É autónomo no desenvolvimento do trabalho.  

Nula ou não 

qualificada 

 
Fraca 

 
Regular 

 
Razoável 

Francamente 

positiva 

 
Excelente 

 Relaciona-se com toda a comunidade educativa, 
evidenciando espírito de tolerância, aceitando as 
diferenças e as opções individuais. 

 

Negativo 

 

Fraca 

 

Razoável 

 
Bom 

 

Muito Bom 

 

Excelente 



 Está atento e concentrado; 

 Participa em todas as tarefas da aula. 
Nula ou não 

qualificada 

 
Fraca 

 
Regular 

 
Razoável 

 
Francamente 

positiva 

 
Excelente 

2.Compreensão e 

expressão da 

língua portuguesa  

 

 Compreende as ideias gerais e de pormenor de 
documentos. 

 

Fraca 

 

Razoável 

 

Razoável 

 

Razoável ou 

bom 

 
Muito bom 

 

Excelente 

 Expressa – se oralmente e por escrito com 
correção. 

 
Não domina 

 
Domínio 

deficiente 

Domínio 
reduzido mas 

suficiente 

 
Vocabulário 
diversificado 

Vocabulário 
bastante 

diversificado 

Vocabulário 
muito 

diversificado 

3. Utilização das 

tecnologias de 

informação e 

comunicação 

 Conhecimento e utilização, de forma segura e 
adequada, de diferentes tipos de ferramentas 
informáticas. 

 
Não tem 

conhecimento 

 
Conhecimento 

deficiente 

 
Conhecimento 

reduzido mas 
suficiente 

 
Conhecimento 

e utilização 
diversificadas 

 
Conhecimento e 

utilização 
bastante 

diversificadas 

 
Conhecimento e 

utilização 
muito 

diversificadas 

 Pesquisa, seleção e organização da informação 
em suportes informáticos. 

 
Não domina 

 

Domínio 

deficiente 

Domínio 

reduzido mas 

suficiente 

 
Técnicas 

diversificadas 

Técnicas 
bastante 

diversificadas 

Técnicas 
muito 

diversificadas 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apreensão dos 

conteúdos 

disciplinares 

fundamentais  

 Domina bem conceitos técnicos de base. 
 

 
Não domina 

 
Domínio 

deficiente 

Domínio 
reduzido mas 

suficiente 

 
Técnicas 

diversificadas 

Técnicas 
bastante 

diversificadas 

Técnicas 
muito 

diversificadas 

 

 Integra bastantes conhecimentos de áreas 
diversas, numa perspectiva e abordagem 
multidisciplinar. 

 

 
Não integra 

conhecimento 

 
Integração 
deficiente 

 
Integração 

reduzida mas 
suficiente 

 
Integração e 

utilização 
diversificadas 

 
Integração e 

utilização 
bastante 

diversificadas 

 
Integração e 

utilização 
muito 

diversificadas 

 

 Manifesta capacidades de diálogo e comunicação 
multidisciplinar entre os diferentes elementos das 
equipas e elementos externos às equipas; 

 

Não 
Manifesta 

capacidades de 

diálogo. 

Manifesta 
capacidades de 

diálogo com 
muita 

dificuldade 

Manifesta 
capacidades de 

diálogo com 
dificuldades a 
globalidade e 

não o 
particular 

Manifesta 
capacidades 
de diálogo a 

nível geral e 
não o 

particular 

Manifesta 
capacidades de 

diálogo a 
nível geral 

e/ou particular 

Manifesta ca 
pacidades de 

diálogo 
bem a nível 

geral e 
particular 



 Demonstra capacidades de planificação e 
prossecução dos projectos; 

 Demonstra bem a capacidade de análise crítica 

e construtiva relativamente aos seus próprios 

projectos e projectos desenvolvidos por 

outros. 
 

Francamente 
insatisfatórios 

Insatisfatórios Satisfatórios 
mas com 

incorrecções 

Satisfatórios e 
de 

um modo 
geral 

correctos 

Francamente 
satisfatórios com 

erros pontuais 

Excelentes 

 

 Autoavalia-se, refletindo sobre as suas 
aprendizagens; 

 Utiliza diversos tipos de estratégias para 
ultrapassar dificuldades detetadas. 

 

 
 

Nula ou não 

qualificada 

 

 

Fraca 

 

 

Regular 

 

 

Razoável 

 

 
Francamente 

positiva 

 

 

Excelente 

 

 

 

  

 

 

 

  

Departamento da Matemática e Ciências Experimentais 

Área Disciplinar de Tecnologias - Ensino Secundário Profissional 

Disciplinas Cursos Profissionais 

Critérios Específicos de Avaliação 

Ano Letivo 2017-2018 

 

 



 

Componentes 

do currículo 
Domínios Descritores Gerais 

Instrumentos  

de  

Avaliação 

Ponderações 

1. 1. Educação para a 
Cidadania  

1. Responsabilidade. 

 É assíduo e pontual; 

 Cumpre os deveres registados no Regulamento Interno; 

 Respeita a autoridade do Professor. 

 Traz o material necessário para as aulas. 

 Responsabiliza-se pelas suas ações e decisões; 

 Evidencia capacidade crítica e de reflexão; 

 Evidencia preocupação pela qualidade do seu trabalho. 

 

 

 

Grelha de 

Observação 

Autoavaliação 

Avaliação formador 

15%  

 2. Autonomia. 
 Revela iniciativa na resolução de situações/ problemas; 

 É autónomo no desenvolvimento do trabalho. 

3. Cooperação. 
 

 Relaciona-se com toda a comunidade educativa, evidenciando espírito de tolerância, aceitando as diferenças e as opções 
individuais; 

 Dignifica as relações interpessoais, demonstrando espírito de cooperação e de solidariedade. 

4. Participação. 
 

 Está atento e concentrado; 

 Participa em todas as tarefas da aula. 

2. Apreensão dos 
conteúdos 
disciplinares 
fundamentais 
(metas curriculares) 

1. Aquisição.  Aplicar as suas competências em TIC em contextos diversificados.  

 

Testes 

Trabalho Projeto 

Fichas de Trabalho 

 

 

45% 

30% 

10% 

 

 

2. Compreensão.  Explica conhecimentos. 

3. Aplicação. 

 Utilizar a folha de cálculo nos mais variados contextos; 

 Utilizar as potencialidades e características das bases de dados relacionais nas suas múltiplas funções; 

 Executar operações em bases de dados relacionais; 

 Criar e publicar páginas na Web, utilizando editores; 

 Criar e manter um Web site pessoal; 

 Instalar e configurar as aplicações informáticas mais comuns; 

 Realizar projetos interdisciplinares; 

 Cooperar em grupo na realização de tarefas e na pesquisa de soluções para situações-problema; 

4. Avaliação. 
 Autoavalia-se, refletindo sobre as suas aprendizagens; 

 Utiliza diversos tipos de estratégias para ultrapassar dificuldades detetadas. 



4. Aspetos Relativos aos Instrumentos: 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO BÁSICO E PARA O ENSINO SECUNDÁRIO 

3ºCiclo 

FORMAIS OUTROS 

 Trabalho Projeto  

 Fichas de 
Trabalho 

 

 

Na sala de aula: 

 Grelhas de registo de observação ; 

 Grelhas de correção/classificação de 
trabalho projeto; 

 Fichas de registo de autoavaliação; 
 

Fora da sala de aula: 

  Portefólio  

 

Cursos Científico 

Humanísticos  

 

 Trabalho Projeto  

 Fichas de 
Trabalho 

 Testes Teóricos 

 

 

Cursos 

Profissionais 

 Trabalho Projeto  

 Fichas de 
Trabalho 

 Testes Práticos 

 

Na sala de aula: 

 Grelhas de registo de observação ; 

 Grelhas de correção/classificação de 
trabalho projeto; 

 Fichas de registo de autoavaliação; 

 Fichas de avaliação formador. 

 

5. Nomenclatura e escalas de classificação a utilizar nos diferentes instrumentos de avaliação: 

Nomenclatura 
3º Ciclo Secundário 

(%) Nível (Valores) 

Insuficiente 0% a 19% 1 
0 - 9,4 

Insuficiente 20% a 49% 2 

Suficiente 50% a 69% 3 9,5 - 13,4 

Bom 70% a 89% 4 13,5 - 17,4 

Muito Bom 90% a 100% 5 17,5 - 20 

 

 

 
 

     Portalegre, ____/______/______ 
O Coordenador de Área 

___________________________________________________________________ 
 

O Coordenador de Departamento 
____________________________________________________________________ 

 


