
 
 
 

  

 

 

 

 

PERFIS ESPECÍFICOS DE DESEMPENHO 
ÁREA DISCIPLINAR DE FÍSICA E QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

 

ENSINO BÁSICO 

 
1. Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos 

                PERFIL MÍNIMO DO ALUNO PARA ATRIBUIÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES EM RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

Domínio Cognitivo Conhecimentos/ Capacidades Cidadania 
NIVEL 1 

 Não adquire as competências 
essenciais estabelecidas, tal como 
descrito nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 
cada ano de escolaridade, em 
anexo; 
 

 Tem média inferior a 20% nas 
provas escritas de avaliação. 
 

 Revela muitas dificuldades ao nível da expressão 
oral e escrita na língua portuguesa; 

 Não é autónomo na realização das tarefas 
propostas; 

 Não consegue aplicar os conhecimentos, tal 
como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de escolaridade; 

 Recusa pesquisa, seleção e tratamento de 
informação de forma criteriosa; 

 Não utiliza as metodologias de informação e 
comunicação; 

 Não participa nas atividades laboratoriais. 

 Não é assíduo nem pontual. 

 Não apresenta o material necessário para a 
realização das tarefas propostas; 

 Não realiza as tarefas propostas; 

 Não colabora nos trabalhos de gru 

 po; 

 É perturbador nas atividades propostas; 

 Não mostra interesse em ser ajudado e 
apoiado na realização das tarefas; 

NIVEL 2 
 Adquire poucas competências 

essenciais estabelecidas, tal 
como descrito nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 
cada ano de escolaridade, em 
anexo; 
 

 Tem média inferior a 45% nas 
provas escritas de avaliação. 

 

 Revela dificuldades ao nível da expressão oral e 
escrita na língua portuguesa; 

 Revela pouca autonomia na realização das 
tarefas propostas; 

 Aplica com dificuldade os conhecimentos, tal 
como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
específicos “de cada ano de escolaridade; 

 Seleção e tratamento de informação de forma 
criteriosa; 

 Utiliza raramente as metodologias de 
informação e comunicação; 

 Não participa nas atividades laboratoriais. 

 Apresenta falta de assiduidade e 
pontualidade, de forma injustificada; 

 Não apresenta parte do material necessário 
para a realização das tarefas propostas; 

 Mostra-se desinteressado e normalmente não 
participa nas tarefas propostas. 

 Colabora pontualmente nos trabalhos de 
grupo; 

 Tem dificuldade de relacionamento com os 
colegas; 

 Muitas vezes perturba o funcionamento das 
aulas; 

NIVEL 3 
 Adquire as competências 

essenciais estabelecidas, tal 
como descrito nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 
cada ano de escolaridade, em 
anexo; 
 

 Tem média não inferior a 50% 
nas provas escritas de avaliação. 

 

 Revela alguma facilidade ao nível da expressão 
oral e escrita na língua portuguesa; 

 Revela alguma autonomia na realização das 
tarefas propostas; 

 Aplica os conhecimentos em algumas situações, 
tal como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de escolaridade; 

 Pesquisa, seleciona e trata informação de forma 
satisfatória; 

 Utiliza por vezes as metodologias de informação 
e comunicação; 

 Participa nas atividades laboratoriais, 
manifestando por vezes espírito científico. 

 É geralmente pontual e assíduo; 

 Mostra alguma organização nos materiais 
utilizados; 

 Participa, por vezes, nas tarefas propostas 
com alguma autonomia; 

 Apresenta, por vezes, os trabalhos nos prazos 
estabelecidos; 

 Participano trabalho de grupo, dando, 
minimamente, o seu contributo; 

 Tem um relacionamento aceitávelcom os 
colegas; 

 Revela algum espírito de entreajuda, 
auxiliando os colegas a superarem as 
dificuldades; 

 Tem um comportamento satisfatório; 

 Geralmente cumpre os deveres registados no 
Regulamento Interno. 

NIVEL 4 
 Adquire a maioria das  

competências essenciais 
estabelecidas, tal como descrito 
nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de 
escolaridade, em anexo; 

 

 Tem média não inferior a 70% 
nas provas escritas de avaliação. 

 

 Revela facilidade ao nível da expressão 
oral e escrita, na língua portuguesa, com 
incorrecções pontuais; 

 É autónomo na realização das tarefas 
propostas; 

 Aplica os conhecimentos na maioria das 
situações, tal como descritos nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos”de cada ano de 
escolaridade; 

 Pesquisa, seleciona e trata informação de 
forma muito satisfatória; 

 Utiliza por vezes as metodologias de 
informação e comunicação; 

 Utiliza frequentemente as metodologias de 

 É pontual e assíduo, salvo raras exceções; 

 Mostra organização nos materiais utilizados; 

 Participa geralmente nas tarefas propostas 
com alguma autonomia; 

 Apresenta, por vezes, os trabalhos nos prazos 
estabelecidos; 

 Participa e dinamiza o trabalho de grupo de 
forma satisfatória; 

 Tem um relacionamento satisfatório com os 
colegas; 

 Revela algum espírito de entreajuda, 
auxiliando os colegas a superarem as 
dificuldades; 

 Tem um comportamento satisfatório; 



 

 
 

informação e comunicação; 

 Participa ativamente nas atividades 
laboratoriais, manifestando espírito 
científico. 

 Geralmente cumpre os deveres registados no 
Regulamento interno. 
 

NIVEL 5 
 Atinge plenamente as 

competências específicastal como 
descritas nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 
cada ano de escolaridade, em 
anexo; 
 

 Tem média não inferior a 85% nas 
provas específicas de avaliação. 

 Revela facilidade ao nível da expressão oral e 
escrita, na língua portuguesa; 

 É autónomo e revela iniciativa na realização das 
tarefas propostas; 

 Aplica os conhecimentos em todas as situações, 
tal como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de escolaridade; 

 Pesquisa, seleciona e trata informação de forma 
criteriosa de forma muito satisfatória; 

 Utiliza frequentemente e de forma muito 
satisfatória as metodologias de informação e 
comunicação; 

 Participa ativamente e com eficiência nas 
atividades laboratoriais, manifestando espírito 
científico. 

 É sempre pontual e assíduo; 

 Tem sempre todo o material necessário 
devidamente organizado e limpo; 

 Participa ativamente nas tarefas propostas 
com muita autonomia; 

 Apresenta todos os trabalhos nos prazos 
estabelecidos; 

 Dinamiza o trabalho de grupo de forma 
responsável, empenhada e muito satisfatória; 

 Tem bom relacionamento com os colegas; 

 Revela espírito de entreajuda, auxiliando os 
colegas a superarem as dificuldades; 

 Tem um comportamento exemplar; 

 Cumpre os deveres registados no 
Regulamento Interno. 

 

2. Operacionalização da Avaliação no Ensino Básico  

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
 
 
 

Cognitivo 

1.1. Testes escritos  
1.2.  

 Trabalhos escritos individuais ou em grupo 

 Apresentações orais individuais ou em grupo 

 Trabalhos práticos/laboratorias/ pesquisa 

 
70% 

 

 
1.3. Compreensão e expressão da língua portuguesa 
1.4. Utilização das tecnologias de informação e comunicação  

 
10% 
10% 

 

Cidadania 1.5. Grelha de observação de aula 10% 
 

 
A classificação final a atribuir em cada período letivo resulta da média aritmética dos instrumentos de avaliação aplicados desde 
o início do ano letivo até ao momento da avaliação. 
 

3 . Aspetos Relativos aos Instrumentos: 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO BÁSICO  
(a utilizar por período) 

É obrigatória a utilização de, pelo menos, dois instrumentos diferentes. 
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FORMAIS OUTROS 

Pelo menos, dois instrumentos de avaliação 
sumativa, sendo um deles, 
obrigatoriamente, um teste, previamente 
calendarizados e dos quais existam registos 
escritos da responsabilidade do Professor. 
 



 

 
 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 
1. Perfis Específicos de Desempenho dos Alunos 
PERFIL MÍNIMO DO ALUNO PARA ATRIBUIÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES EM RESULTADO DA AVALIAÇÃO  

 

Domínio Cognitivo Conhecimentos/ Capacidades Cidadania 
Insuficiente (0-7,0) valores 

 Não adquire as competências 
essenciais estabelecidas, tal como 
descrito nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 
cada ano de escolaridade, em 
anexo. 

 

 Revela muitas dificuldades ao nível da expressão 
oral e escrita na língua portuguesa; 

 Não é autónomo na realização das tarefas 
propostas; 

 Não consegue aplicar os conhecimentos, tal 
como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de escolaridade; 

 Recusa a pesquisa, seleção e tratamento de 
informação de forma criteriosa; 

 Não participa nas atividades laboratoriais. 

 Não é assíduo nem pontual. 

 Não apresenta o material necessário para a 
realização das tarefas propostas; 

 Não realiza as tarefas propostas; 

 Não colabora nos trabalhos de grupo; 

 É perturbador nas atividades propostas; 

 Não mostra interesse em ser ajudado e apoiado 
na realização das tarefas; 

Insuficiente (7,1-9,4) valores 
 Adquire poucas competências 

essenciais estabelecidas, tal 
como descrito nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 
cada ano de escolaridade, em 
anexo. 

 Revela dificuldades ao nível da expressão oral e 
escrita na língua portuguesa; 

 Revela pouca autonomia na realização das 
tarefas propostas; 

 Aplica com dificuldade os conhecimentos, tal 
como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
específicos “de cada ano de escolaridade; 

  A selecção e o tratamento de informação é 
realizada de forma pouca criteriosa; 

 Não participa activamente nas actividades 
laboratoriais. 

 Apresenta falta de assiduidade e pontualidade, de 
forma injustificada; 

 Não apresenta parte do material necessário para 
a realização das tarefas propostas; 

 Mostra-se desinteressado e normalmente não 
participa nas tarefas propostas. 

 Colabora pontualmente nos trabalhos de grupo; 

 Tem dificuldade de relacionamento com os 
colegas; 

 Muitas vezes perturba o funcionamento das 
aulas; 

Suficiente (9,5-13,4) valores 
 Adquire as competências 

essenciais estabelecidas, tal 
como descrito nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 
cada ano de escolaridade, em 
anexo. 

 

 Revela alguma facilidade ao nível da expressão 
oral e escrita; 

 Revela alguma autonomia na realização das 
tarefas propostas; 

 Aplica os conhecimentos em algumas situações, 
tal como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de escolaridade; 

 Pesquisa, seleciona e trata informação de forma 
satisfatória; 

 Participa nas atividades laboratoriais, 
manifestando por vezes espírito científico. 

 É geralmente pontual e assíduo; 

 Mostra alguma organização nos materiais 
utilizados; 

 Participa, por vezes, nas tarefas propostas com 
alguma autonomia; 

 Apresenta, por vezes, os trabalhos nos prazos 
estabelecidos; 

 Participa no trabalho de grupo, dando, 
minimamente, o seu contributo; 

 Tem um relacionamento aceitável com os colegas; 

 Revela algum espírito de entreajuda, auxiliando os 
colegas a superarem as dificuldades; 

 Tem um comportamento satisfatório; 

 Geralmente cumpre os deveres registados no 
Regulamento Interno. 

Bom (13,5-17,4) valores 
 Adquire a maioria das  

competências essenciais 
estabelecidas, tal como descrito 
nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de 
escolaridade, em anexo. 

 

 Revela facilidade ao nível da expressão 
oral e escrita, com incorreções pontuais; 

 É autónomo na realização das tarefas 
propostas; 

 Aplica os conhecimentos na maioria das 
situações, tal como descritos nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de cada ano de 
escolaridade; 

 Pesquisa, seleciona e trata informação de 
forma muito satisfatória; 

 Participa ativamente nas atividades 
laboratoriais, manifestando espírito 
científico. 

 É pontual e assíduo, salvo raras exceções; 

 Mostra organização nos materiais utilizados; 

 Participa geralmente nas tarefas propostas com 
alguma autonomia; 

 Apresenta, por vezes, os trabalhos nos prazos 
estabelecidos; 

 Participa e dinamiza o trabalho de grupo de forma 
satisfatória; 

 Tem um relacionamento satisfatório com os 
colegas; 

 Revela algum espírito de entreajuda, auxiliando os 
colegas a superarem as dificuldades; 

 Tem um comportamento satisfatório; 

 Cumpre os deveres registados no Regulamento 
interno. 

Muito Bom (17,5-20,0) valores 
 Atinge plenamente as 

competências específicastal como 
descritas nos “Perfis de 
Aprendizagem Específicos” de 

 Revela facilidade ao nível da expressão oral e 
escrita na língua portuguesa; 

 É autónomo e revela iniciativa na realização das 
tarefas propostas; 

 É sempre pontual e assíduo; 

 Tem sempre todo o material necessário 
devidamente organizado e limpo; 

 Participa ativamente nas tarefas propostas com 



 

 
 

cada ano de escolaridade, em 
anexo. 
 
 

 Aplica os conhecimentos em todas as situações, 
tal como descritos nos “Perfis de Aprendizagem 
Específicos” de cada ano de escolaridade; 

 Pesquisa, seleciona e trata informação de forma 
criteriosa de forma muito satisfatória; 

 Participa ativamente e com eficiência nas 
atividades laboratoriais, manifestando espírito 
científico. 

muita autonomia; 

 Apresenta todos os trabalhos nos prazos 
estabelecidos; 

  Dinamiza o trabalho de grupo de forma 
responsável, empenhada e muito satisfatória; 

 Tem bom relacionamento com os colegas; 

 Revela espírito de entreajuda, auxiliando os 
colegas a superarem as dificuldades; 

 Tem um comportamento exemplar; 

 Cumpre, de forma exemplar, os deveres 
registados no Regulamento Interno. 

 

  

2-Operacionalização da Avaliação Sumativa no Ensino Secundário – cursos científico-humanísticos: 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
 
 
 

Cognitivo 

1.6. Testes 60% 
 

1.7. Componente Prático e / ou experimental - 30% (1) 
 
1.2.1- Relatório de uma APL por período.  
 
1.2.2- Prova de natureza escrita sobre as APL. 
 
1.2.3- Grelha/registo de observação das atividades 
práticas/experimentais 
 

 
 

5% 
 

15% 
 

10% 

Valores e atitudes 1.8. Grelha de observação de aula 10% 
 

 

Nota (1): À Componente prática e/ou experimental é atribuída uma ponderação de 30%de acordo com a Portaria 
nº 244/2011, de 21 de Junho. 
 
A classificação final a atribuir em cada período letivo resulta da média aritmética dos instrumentos de avaliação 
aplicados desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação. 
 

3. Aspetos Relativos aos Instrumentos de avaliação: 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO 
(a utilizar por período) 

É obrigatória a utilização de, pelo menos, dois instrumentos diferentes. 
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FORMAIS OUTROS 

Pelo menos, dois instrumentos de avaliação 
sumativa, sendo um deles, 
obrigatoriamente, um teste, previamente 
calendarizados e dos quais existam registos 
escritos da responsabilidade do Professor. 

 
 



 

 
 

 
 

Cursos Profissionais e Vocacional: 
 

1. Operacionalização da Avaliação nos cursos Profissionais: 
 

 
Componentes do currículo 

 

Apreensão dos conteúdos disciplinares fundamentais: 

 Instrumentos de avaliação formais – Média dos Testes associados a um 

módulo (δM) 

 Outros instrumentos de avaliação associados a um módulo (βM) 

 Educação para a Cidadania (β1) - 10% 

 Caderno diário(β2)–10% 

 Relatórios e trabalhos (β3) – 30% 

 

 

 

Classificação do Módulo: CM = 0,5 δM+ 0,1 β1 + 0,1β2 + 0,3β3 

 

 
 
 

2. Aspetos Relativos aos Instrumentos: 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA O CURSO PROFISSIONAL 
(a utilizar por módulo) 

É obrigatória a utilização de, pelo menos, dois instrumentos diferentes. 
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FORMAIS OUTROS 

 
 
Pelo menos, 1 Teste ou 1 trabalho realizado 
individualmente, previamente 
calendarizado e do qual existam registos 
escritos da responsabilidade do Professor, 
de acordo com as grelhas e critérios de 
avaliação, por módulo. 

Na sala de aula: 

 Grelhas de registo da participação ativa, pertinente e 
com empenho; 

 Relatórios e outros trabalhos individuais/pares/grupo 
e respetivas grelhas de correção/classificação; 

 Fichas de registo de auto e heteroavaliação; 

 Grelhas de avaliação dos desempenhos orais (línguas). 
 
Fora da sala de aula: 

  Participação ativa e de qualidade em medidas de 
apoio pedagógico de remediação e/ou 
desenvolvimento (sempre através de um suporte 
escrito); 

 Trabalhos de casa; 

 Portefólio / caderno diário e respetivas grelhas de 
correção/classificação. 



 

 
 

 
 
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 
                                                         _________________________________________________________________



 
 
 

  

 

 

 


