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Agrupamento de Escolas de São João da Talha 
Escola Secundária de São João da Talha 

 
 Português – Ensino Secundário Regular  
 
 
 

Critérios de Avaliação 

Instrumentos / Parâmetros de Avaliação Peso % 

Testes escritos 60% 

Oralidade: 

 Apresentação de trabalhos; 

 Expressão oral na sala de aula. 

10 
15 

(T = 25%) 

Trabalhos de pesquisa; 
Trabalhos de grupo; 
Trabalhos individuais. 

10% 

Atitudes e comportamentos 5% 

 
 
 
 

No âmbito da classificação de testes escritos, devem ser tidos em conta os 
critérios gerais de classificação das provas de exame do 12º ano, 
nomeadamente: 
 

1. A classificação dos testes nos quais se apresente, pelo menos, uma 
resposta escrita em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de 5 
(cinco pontos). 
 

2. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas 
são classificadas com 0 (zero) pontos. No entanto, em caso de omissão 
ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 
classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz 
respeito. 
 
 

3. Se o aluno responder a um item mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) 
classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta que surgir em 
primeiro lugar. 
 

4. Havendo alunos que já contactaram com as novas regras ortográficas, 
uma vez que o acordo Ortográfico de 1990 já foi ratificado e dado que 
qualquer cidadão, nesta fase de transição, pode optar pela ortografia 
prevista quer no Acordo de 1945, quer no de 1990, são consideradas 
corretas, na classificação, as grafias que seguirem o que se encontra 
previsto em qualquer um destes normativos. 
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5. Fatores de desvalorização: 

 domínio da correção linguística 
 

 
Fatores de desvalorização 

 
Desvalorização (pontos) 

 
o Erro inequívoco de 

pontuação. 
o Erro de ortografia 

(incluindo erro de 
acentuação, erro por 
ausência de maiúscula 
quando obrigatória e erro 
de translineação). 

o Erro por incumprimento 
das regras de citação de 
texto (ausência ou uso 
indevido de aspas, 
ausência de indicador de 
corte de texto, etc.) ou 
de referência a título(s) 
de obra(s). 
 

1 

 
o Erro de sintaxe. 
o Impropriedade lexical. 
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 Limites de extensão 
Sempre que o aluno não respeite os limites relativos ao número 
de palavras indicados na instrução do item, deve ser descontado 
1 (um) ponto por cada palavra a mais ou a menos, até cinco (1 x 
5) pontos, depois de aplicados todos os critérios definidos para o 
item. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Indicações extraídas da Prova Escrita de Português, 12º Ano de Escolaridade, Ensino Secundário, 

GAVE, 2011 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DA TALHA 
 
 

Disciplina: Inglês 
 

 

Ano lectivo: 2012 / 2013 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO     -      SECUNDÁRIO 
 

 

 

                                           Percentagens: 

 

 

1.Competência escrita 

 

Instrumentos: 

 

 – Testes escritos c/ duração de 90 minutos....................................................40% 

 

 

 – Fichas de Avaliação c/ duração de 45 minutos............................................20% 

(leitura e interpretação / aplicação de regras gramaticais / 

 produção de textos) 

 

 

2. Desempenho oral: 

 

Instrumentos: 

 

2.1 – Apresentação oral c/ duração de 5 a 10 minutos..........................................20% 

        (resumo de um texto / resultado de uma pequena pesquisa / roleplay / 

         leitura e interpretação de um pequeno texto / descrição de gravura / 

         / debate / discussão) 

 

 

2.2 – Intervenção em aula .....................................................................................10% 

        (respostas a questões / opiniões) 

 

 

 

3. Trabalho de Casa ............................................................................................. 5% 

    ( registo da frequência da realização do trabalho de casa) 

 

 

4. Atitude .............................................................................................................. 5% 

    (autonomia, responsabilidade, interesse, relacionamento interpessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S.JOÃO DA TALHA 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE S.JOÃO DA TALHA 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Filosofia     2012 /2013 

 

Introdução:  

 

 Os critérios de avaliação definidos pelo grupo disciplinar de Filosofia tiveram como vetor 

orientador a Lei 46/86 de 14 de Outubro alterada pela Lei  49 /2005 de 30 de Agosto, no seu artigo 9º que 

discrimina os objetivos do Ensino Secundário, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento do 

raciocínio, da reflexão, da curiosidade científica, dos hábitos de trabalho, bem como do exercício livre e 

responsável da cidadania. 

  

 Os mesmos critérios chamam particular atenção para o facto das referidas disciplinas implicarem 

permanentemente uma reciprocidade do pensamento e do discurso, bem como do ler, do interpretar e do 

escrever, pelo que, e de acordo com este considerando valorizarão nestes critérios a expressão escrita e o 

domínio da língua materna. 

 

 Assim, tendo presente que avaliar significa ter consciência da complexidade de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, este documento surge no sentido de tentar uniformizar o mais possível critérios 

de avaliação dentro do mesmo grupo disciplinar. 

 

 Neste sentido, a avaliação deverá, necessariamente, estar em conformidade com os objectivos 

programáticos, conteúdos e estratégias previamente planificados, atendendo à especificidade de cada uma 

das disciplinas deste Departamento, tentando que ela seja formativa na intenção que a preside e nunca 

reduzir-se exclusivamente a uma classificação. 

 Dentro deste âmbito pretende-se com a avaliação: 

 

 Acompanhar o progresso realizado pelos alunos ao longo do processo de aprendizagem; 

 Identificar os objectivos conseguidos; 

 Identificar as dificuldades sentidas pelos alunos; 

 Encontrar as estratégias adequadas para se resolver tais dificuldades. 

 

Deste modo dever-se-á dar sempre maior atenção aos alunos que não atingiram os níveis 

mínimos exigidos, para que estes possam mais facilmente recuperar e não se sintam desinteressados e 

desmotivados pelo facto de ainda não terem atingido o nível desejado. Para que se possa pôr em prática 

tal intenção será necessário que cada professor reajuste, sempre que possível, a sua prática pedagógica em 

função da avaliação efectuada em cada unidade temática. 
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I. Campos de observação: 

 

Para que a avaliação traduza o mais possível o empenho e interesse manifestado pelos alunos, 

dever-se-á ter em conta os seguintes campos de observação: 

 

a) Interesse e participação nas aulas; 

b) Comportamento no decurso dos diversos trabalhos individuais e de grupo; 

c) Produções diversas como: trabalhos de casa, relatórios, trabalhos de pesquisa, fichas de 

leitura, Exposições. 

Partindo do princípio que os testes são elementos privilegiados de avaliação, não poderá, no 

entanto, ser esquecido o conjunto de comportamentos desenvolvidos no decorrer das actividades de 

aprendizagem, dada a sua importância e carácter de: 

 

 Certificação de conhecimentos e demonstração no empenhamento das tarefas; 

 Esclarecimento de dúvidas do professor, levantadas pelos outros instrumentos de avaliação; 

 Afirmação da personalidade do aluno; atitude, solidariedade, espírito crítico, assiduidade, 

pontualidade. 

 

II. Testes de avaliação: 

               

              Cada professor deverá elaborar, pelo menos, dois testes escritos, por período, sempre que 

possível no final de cada unidade didáctica, excepto no terceiro período por ser possível, nos 10º e 11ª 

anos o desenvolvimento de trabalhos de investigação no âmbito das unidades II e IV do programa de 

Filosofia. 

               

 

Os alunos deverão ser sempre antecipadamente informados das competências /conteúdos definidos para 

cada teste, através de matriz. 

              

III. Critérios de correcção dos testes 

              

Na apreciação das respostas dos testes deverão ser considerados os seguintes critérios de correcção: 

 

 Relevância dos conteúdos face à questão formulada;    30 %  

 Estruturação adequada dos conteúdos (*);     25 % 

 Abordagem reflexiva e crítica das questões;     25 % 

 Utilização correcta da terminologia e vocabulário filosófico;   10 % 

 Clareza da linguagem;         5 % 

 Correcção da expressão escrita: erros ortográficos, construção frásica.    5 % 

 

(*) Aplicação prática de conteúdos (item de substituição no caso dos conteúdos da Unidade IV – O Universo da 

Lógica. 
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 Níveis globais a considerar na aferição de critérios: 

 

Reprodução  Autonomia Criatividade 

1   2  3 

(10-13)  (14-17)  (18-20) 

                                                  Suficiente  Bom  Muito Bom 

 

 Orientação para a atribuição da classificação: 

 

a) Critérios para a aferição da atribuição da classificação correspondente ao intervalo  

(18-20 valores):  

 

 Muito boa capacidade de análise, reflexão e crítica; 

 Clareza de linguagem e expressão; 

 Muito boa amplitude de vocabulário; 

 Criatividade; 

 Boa participação nas actividades lectivas; 

 Capacidade de diálogo e de atenção com os outros;  

 Boa capacidade de estudo e de investigação. 

 

b) Critérios para a aferição da atribuição da classificação correspondente ao intervalo  

(14-17 valores): 

 

 Boa organização das ideias e capacidade de reflexão crítica; 

 Clareza de expressão;  

 Razoável amplitude de vocabulário; 

 Alguma autonomia. 

     

c) Critérios para a aferição da atribuição da classificação correspondente ao intervalo 

 (10-13 valores): 

 

 Organização das ideias com alguma dificuldade; 

 Alguns erros de estrutura; 

 Expressão, por vezes, pouco clara; 

 Amplitude de vocabulário reduzida; 

 Mera reprodução de conhecimentos. 
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d) Critérios para a aferição da atribuição da classificação correspondente ao intervalo    

       (0-9 valores): 

 

 Fuga ao trabalho e às questões formuladas; 

 Deficiente organização das ideias;  

 Muitos erros de estrutura; 

 Expressão confusa; 

 Utilização muito repetida do mesmo vocabulário; 

 Despreocupação com o estudo e a investigação. 

 

Nota final: 

 

 A avaliação a atribuir em qualquer trabalho formativo deverá proporcionar ao aluno a 

indicação do modo de superação das suas dificuldades. 

 A informação a dar nos testes será quantitativa, de acordo com os critérios gerais de 

avaliação. 

 O peso dos testes e dos restantes campos de observação, nomeadamente trabalho de casa, 

assiduidade, pontualidade, participação, já anteriormente definidos, será respetivamente de  

75% e 25% nos 10º e 11º anos. 

 As classificações a atribuir no fim de cada período lectivo deverão situar-se entre 0 (zero) e 

20 (vinte) valores. 

 Atendendo ao facto de a avaliação ser contínua, progressiva e global, as classificações do 2º 

e 3º períodos resultarão da média ponderadas classificações obtidas respetivamente nos 1º e 

2º períodos. 

 Estes critérios de avaliação deverão ser do conhecimento geral dos alunos.  
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Grupo de Filosofia 

 Filosofia  

Instrumentos /parâmetros de avaliação  Peso (%) 

Testes escritos / Trabalhos de investigação 75 

Outros campos de observação como: 

Participação 

Trabalhos de casa / sala de aula 

20 

Atitudes 5 

 

Psicologia B 

Instrumentos /parâmetros de avaliação  Peso (%) 

Testes escritos 60 

Portefólio: Sumários; Registo de toda a informação obtida nas aulas; 

Testes e respetiva correcção; Fichas de trabalho individuais e em 

grupo e suas resoluções; Trabalho individual e em grupo; Materiais 

recolhidos, resultantes de pesquisa sobre o tema que se está a 

estudar (textos, notícias de revistas / jornais, curiosidades, 

descobertas recentes, sites na Internet preferidos; Glossário; 

Apontamentos críticos (entre outros) 

35 

Atitudes 5 
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AVALIAÇÃO: 

Domínios a Avaliar e Ponderações 

 

A) Área das Actividades Físicas (AAF) - Execução de todas as tarefas 

psicomotoras propostas durante a prática lectiva, arbitragens e ajudas.  

  

Peso na Avaliação – 65% 

 

B) Área dos Conhecimentos (AC) - Realização de testes, trabalhos ou 

intervenções orais e/ou escritas propostas. 
 

 (Se realizar só teste vale 100% desta área. Se realizar teste e trabalho(s), o teste vale 70% e o(s) 

trabalho(s) vale(m) 30%) 

 

 Peso na Avaliação – 25% 
 

 

C)Área Sócio-Afectivo (ASA) – Autonomia, cooperação e receptividade 

relativamente a todas as actividades propostas. 

 

 Peso na Avaliação – 10% 

 

Fórmula Final de Avaliação: A classificação final em cada momento de 

avaliação é obtida a partir de todos os elementos de avaliação, desde o 

início do ano, considerando as ponderações acima indicadas. 

 

C.F. = AAFx0,65 + ACx0,25 + ASAx0,10 

 

 

Alunos com Atestado Médico presencial e prolongado (1 período ou o ano inteiro) 
 

 

C.F. = AAFx0,25 + ACx0,65 + ASAx0,10 

 

Instrumentos de Avaliação:   Instrumentos de Avaliação: 
      (Atestado médico presencial prolongado) 

Aulas teórico-práticas   Arbitragens 

Observações   Observações 

Testes Teóricos   Testes Teóricos 

Testes práticos   Trabalhos Escritos. 

Trabalhos Escritos.   Intervenções Orais  

Intervenções Orais. 
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NOMENCLATURA 

 

Níveis Menção 

0,0 – 4,9 Mau 

5,0 - 9,9 Medíocre 

10,0 - 13,9 Suficiente 

14,0 - 16,9 Bom 

17,0 - 18,9 Muito Bom 

19,0  - 20,0 Excelente 

 

PERFIS DE NÍVEIS 

 

Critérios de Avaliação: Atletismo 

 

Níveis Objectivos comportamentais 

 

0 – 4 

Nenhuma realização: dissimulação, fuga ou outra 

resposta contornando a tarefa. 

 

 

5 - 7 

O aluno executa com incorrecções graves, 

apresentando ainda dificuldades de realização. 

 

 

8 – 9 

 

O aluno executa com muitas incorrecções, 

apresentando ainda dificuldades de realização. 

 

10 – 11 

 

O aluno executa ainda com muitas incorrecções, 

mas apresenta um nível de realização aceitável. 

 

12 - 13 

O aluno executa com algumas incorrecções, mas 

apresenta um nível de realização bastante 

aceitável. 

 

 

14 - 15 

O aluno executa com algumas incorrecções e 

apresentando um bom nível de execução. 

 

 

16 – 17 

O aluno apresenta uma técnica sem incorrecções 

significativas e apresentando um bom nível de 

execução. 

 

 

18 - 20 

O aluno executa sem incorrecções e 

apresentando um nível de realização muito bom. 

 
         NOTA: Nalgumas especialidades as classificações, são de acordo com as tabelas de 

resultados utilizados no agrupamento.                              
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Critérios de Avaliação: Desportos de Raquete 

 

Níveis Objectivos comportamentais 

 

0 – 4 

Nenhuma realização: dissimulação, fuga ou outra 

resposta contornando a tarefa. 

 

 

5 - 7 

O aluno executa com incorrecções graves, 

apresentando ainda dificuldades de realização. 

 

 

8 – 9 

 

O aluno executa com muitas incorrecções, 

apresentando ainda dificuldades de realização. 

 

10 – 11 

 

O aluno executa ainda com muitas incorrecções, 

mas apresenta um nível de realização aceitável. 

 

12 - 13 

O aluno executa com algumas incorrecções, mas 

apresenta um nível de realização bastante 

aceitável. 

 

 

14 - 15 

O aluno executa com algumas incorrecções e 

apresentando um bom nível de execução. 

 

 

16 – 17 

O aluno apresenta uma técnica sem incorrecções 

significativas e apresentando um bom nível de 

execução. 

 

 

18 - 20 

O aluno executa sem incorrecções e 

apresentando um nível de realização muito bom. 
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Critérios de Avaliação: Actividades Gímnicas 

 

 

 

Níveis Objectivos comportamentais 

 

0 – 4 

Nenhuma realização: dissimulação, fuga ou outra 

resposta contornando a tarefa. 

 

 

5 - 7 

O aluno executa com incorrecções graves, 

apresentando muitas dificuldades de realização. 

Necessita de ajuda material/ manual para 

colmatar as suas dificuldades. 

 

8 – 9 

O aluno executa com muitas incorrecções, 

apresentando ainda dificuldades de realização. 

Necessita de ajuda material/ manual para 

colmatar as suas dificuldades. 

 

10 - 11 

O aluno executa ainda com incorrecções, mas 

apresenta um nível de realização aceitável. 

Movimentos segmentares autónomos, não 

dissociados. 

 

12 - 13 

O aluno executa com algumas incorrecções, mas 

apresenta um nível de realização bastante 

aceitável. 

 

14 - 15 

O aluno executa com poucas incorrecções e 

apresentando um bom nível de execução. 

Amplitude ainda limitada. 

 

16 – 17 

O aluno apresenta uma técnica sem incorrecções 

significativas e apresentando um bom nível de 

execução. 

Boa amplitude. 

 

18 - 20 

O aluno executa sem incorrecções e 

apresentando um nível de realização muito bom. 

Máxima amplitude. 
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Critérios de Avaliação: Desportos Colectivos 

 

Níveis Objectivos comportamentais 

0 – 4 
Nenhuma realização: dissimulação, fuga ou outra 

resposta contornando a tarefa. 

5 – 7 

O aluno executa com incorrecções graves, 

apresentando ainda dificuldades de realização. 

Não participa na organização do ataque e da 

defesa. 

8 - 9 

O aluno executa com muitas incorrecções, 

apresentando ainda dificuldades de realização. 

Participa na organização do ataque e da defesa de 

forma irregular e sem qualquer intencionalidade. 

10 – 11 

O aluno executa ainda com muitas incorrecções, 

mas apresenta um nível de realização aceitável. 

Participa com alguma regularidade e 

intencionalidade na organização do ataque e da 

defesa. 

12 - 13 

O aluno executa ainda com incorrecções, mas 

apresenta um nível de realização aceitável. 

Participa com regularidade na organização do 

ataque e da defesa e já revela alguma atitude 

ofensiva, criando no entanto poucas dificuldades 

ao adversário. 

14 – 15 

O aluno executa com algumas incorrecções e 

apresentando um bom nível de execução. 

Escolhe as intervenções mais adequadas à 

situação de jogo, realizando-as de forma 

intencional. 

16 - 17 

 

O aluno apresenta uma técnica sem incorrecções 

significativas e apresentando um bom nível de 

execução. 

Escolhe as intervenções mais adequadas à 

situação de jogo, realizando-as de forma 

intencional e criando frequentemente situações 

de vantagem para a sua equipa e dificuldades 

para a equipa adversária. 

18 - 20 

O aluno executa sem incorrecções e 

apresentando um nível de realização muito bom. 

Intervém com intencionalidade e pertinência, faz 

uma boa leitura de jogo e cria sistematicamente 

dificuldades à equipa adversária e situações de 

vantagem para a sua equipa. 
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Critérios de Avaliação: Atitudes e Valores 

 

 

Níveis Objectivos comportamentais 
 

 

0 - 4 

Raramente se empenha. 

Mau comportamento. 

Dificulta a organização. 

Tem mau relacionamento com os colegas. 

Não tem iniciativa própria. 

 

 

 

5 - 9 

Revela pouco empenho. 

Comportamento irregular. 

Não coopera na organização. 

Em situações de tensão demonstra má relação 

com os colegas. 

Revela pouca iniciativa. 

 

 

10 - 13 

Empenho satisfatório. 

Comportamento razoável. 

Coopera se solicitado. 

Relação cordial com os colegas, sem grandes 

flutuações. 

Tem iniciativa própria. 

 

 

 

14 - 15 

Empenho satisfatório 

Bom Comportamento. 

Coopera se solicitado e por vezes de forma 

espontânea. 

Relação cordial com os colegas, sem grandes 

flutuações. 

Revela alguma autonomia. 

 

 

16 - 17 

Empenha-se bem. 

Bom comportamento. 

Coopera espontaneamente. 

Relação construtiva com os colegas mesmo em 

situações de tensão. 

Revela bastante autonomia. 

 

 

18 - 20 

Empenha-se e incentiva. 

Comportamento exemplar. 

Coopera com criatividade. 

Respeita e é respeitado pelos colegas em todas as 

situações. 

Revela total autonomia. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO JOÃO DA TALHA 

Escola Básica de São João da Talha / Escola secundária de são João da Talha 
 

Depar tamento  de  Expressões  
Grupo 600 – Ensino Secundário 

 

Ano Letivo 2012 – 2013 
 

Geometria Descritiva A 

Perfil do Aluno 
 

 
A disciplina de Geometria Descritiva A é uma disciplina bianual que integra o tronco comum da 
componente de formação específica dos alunos no âmbito do Curso Geral de Ciências e 
Tecnologias e do Curso Geral de Artes Visuais, visando o aprofundamento, estruturação e 
sistematização de conhecimentos e competências metodológicas no âmbito da Geometria 
Descritiva. 
Tem como FINALIDADES EDUCATIVAS: 

 Desenvolver a capacidade de perceção dos espaços, das formas visuais e das suas 

posições relativas 

 Desenvolver a capacidade de visualização mental e representação gráfica, de formas reais 

ou imaginárias 

 Desenvolver a capacidade de interpretação de representações descritas de formas 

 Desenvolver a capacidade de comunicar através de representações descritivas 

 Desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas 

 Desenvolver a capacidade criativa 

 Promover a auto exigência de rigor e espírito crítico 

 Promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia, 

solidariedade e cooperação  

 

OBJECTIVOS 

 Conhecer a fundamentação teórica dos sistemas de representação diédrica e axonométrica 

 Identificar os diferentes tipos de projeção, e os princípios base dos sistemas de 

representação diédrica e axonométrica 

 Reconhecer a função e vocação particular de cada um desses sistemas de representação 

 Representar com exatidão sobre desenhos que só têm duas dimensões os objetos que na 

realidade têm três, e que são susceptíveis de uma definição rigorosa (Gaspar Monge) 

 Deduzir da descrição exata dos corpos as propriedades das formas e as suas posições 

respetivas (Gaspar Monge) 

 Conhecer o vocabulário específico da Geometria Descritiva 

 Usar o conhecimento dos sistemas estudados no desenvolvimento de ideias e na sua 

comunicação 

 
COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

 Percecionar e visualizar no espaço 

 Aplicar os processos construtivos de representação 

 Reconhecer a normalização referente ao desenho 

 Utilizar os instrumentos de desenho e executar os traçados 

 Utilizar a Geometria Descritiva em situações de comunicação e registo 

 Representar formas reais ou imaginárias 

 Ser autónomo no desenvolvimento de atividades individuais 

 Planificar e organizar o trabalho 

 Cooperar em trabalhos coletivos 
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Não conhece, ou 
Conhece 
inadequadamente, os 
princípios teóricos, os 
processos 
construtivos e a 
normalização gráfica. 
Revela incapacidade 
ou grandes 
dificuldades de 
compreensão de 
enunciados orais e 
escritos. 
Não visualiza, ou 
visualiza com 
grandes dificuldades, 
as formas no espaço. 
Não desenvolve 
autonomamente 
processos de 
resolução de 

problemas. 

 

Não utiliza, ou utiliza 
inadequadamente, a 
geometria descritiva 
como meio 
organizado de 
representação de 
formas. 
Não executa 
traçados de forma 
adequada. 
Não utiliza 
adequadamente os 
instrumentos do 
desenho rigoroso. 
 

 
Conhecimento 
sumário dos 
princípios teóricos, 
dos processos 
construtivos e da 
normalização 
gráfica. 
Visualiza as formas 
no espaço com 
dificuldade. 
Nem sempre 
demonstra ser 
capaz de 
desenvolver 
processos de 
resolução de 
problemas de 
forma autónoma. 
 
Nem sempre 
representa formas 
usando 
adequadamente a 
geometria 
descritiva como 
meio de registo e 
de comunicação. 
Executa traçados 
sem qualidade 
gráfica assinalável 
utilizando de forma 
regular os 
instrumentos do 
desenho rigoroso 

 
Conhecimento dos 
princípios teóricos, 
dos processos 
construtivos e da 
normalização 
gráfica. 
Visualiza as formas 
no espaço 
corretamente. 
Demonstra, quase 
sempre, ser capaz 
de desenvolver 
processos de 
resolução de 
problemas de 
forma autónoma. 
Utiliza 
adequadamente a 
geometria 
descritiva como 
meio de registo e 
comunicação. 
Executa traçados 
com qualidade 
gráfica assinalável 
utilizando 
corretamente os 
instrumentos do 
desenho rigoroso. 

 
Total domínio 
dos princípios 
teóricos, dos 
processos 
construtivos e da 
normalização 
gráfica. 
Visualiza as 
formas no 
espaço com 
grande 
facilidade. 
Desenvolve 
sempre 
processos de 
resolução de 
problemas de 
forma autónoma. 

 
Representa 
formas com 
grande facilidade 
utilizando a 
geometria 
descritiva como 
meio de registo e 
comunicação. 
Executa traçados 
com grande rigor 
e qualidade 
gráfica 
mostrando um 
domínio perfeito 
da utilização dos 
instrumentos do 
desenho 
rigoroso. 
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Revela dificuldades 
ao nível da 
planificação de 
métodos de trabalho 
organizados. 
Nem sempre 
apresenta os 
materiais 
necessários. 
Nem sempre se 
integra 
corretamente no 
espaço da sala de 
aula. 

 
Revela uma 
deficiente 
planificação de 
métodos de 
trabalho. 
Apresenta, quase 
sempre, os 
materiais 
necessários. 
Integra-se 
corretamente no 
espaço da sala de 
aula. 

 
Revela, quase 
sempre, 
capacidade de 
planificar métodos 
de trabalho 
organizados. 
Apresenta sempre 
os materiais 
necessários. 
Integra-se 
corretamente na 
sala de aula. 
É participativo e 
cooperante. 

 
Planifica e 
executa métodos 
de trabalho 
adequados às 
suas finalidades 
com grande 
autonomia. 
Integra-se 
corretamente na 
sala de aula. 
É muito 
participativo e 
cooperante. 
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Depar tamento  de  Expressões  
Grupo 600 – Ensino Secundário 

 

Ano Letivo 2012 – 2013 

 

GEOMETRIA DESCRITIVA A 
 
 
 

Critérios Especificos de Avaliação 
 

A disciplina de Geometria Descritiva A é uma disciplina bianual que integra o tronco comum da 
componente de formação específica dos alunos do Curso de Ciências e Tecnologias, visando o 
aprofundamento, estruturação e sistematização de conhecimentos e competências 
metodológicas no âmbito da Geometria Descritiva. 
Tem como FINALIDADES EDUCATIVAS: 

 Desenvolver a capacidade de percepção dos espaços, das formas visuais e das suas 

posições relativas 

 Desenvolver a capacidade de visualização mental e representação gráfica, de formas reais 

ou imaginárias 

 Desenvolver a capacidade de interpretação de representações descritas de formas 

 Desenvolver a capacidade de comunicar através de representações descritivas 

 Desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas 

 Desenvolver a capacidade criativa 

 Promover a auto exigência de rigor e espírito crítico 

 Promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia, 

solidariedade e cooperação  

 

OBJECTIVOS 

 Conhecer a fundamentação teórica dos sistemas de representação diédrica e axonométrica 

 Identificar os diferentes tipos de projecção, e os princípios base dos sistemas de 

representação diédrica e axonométrica 

 Reconhecer a função e vocação particular de cada um desses sistemas de representação 

 Representar com exactidão sobre desenhos que só têm duas dimensões os objectos que 

na realidade têm três, e que são susceptíveis de uma definição rigorosa (Gaspar Monge) 

 Deduzir da descrição exacta dos corpos as propriedades das formas e as suas posições 

respectivas (Gaspar Monge) 

 Conhecer o vocabulário específico da Geometria Descritiva 

 Usar o conhecimento dos sistemas estudados no desenvolvimento de ideias e na sua 

comunicação 

 
CAPACIDADES A DESENVOLVER 

 Percepcionar e visualizar no espaço 

 Aplicar os processos construtivos de representação 

 Reconhecer a normalização referente ao desenho 

 Utilizar os instrumentos de desenho e executar os traçados 

 Utilizar a Geometria Descritiva em situações de comunicação e registo 

 Representar formas reais ou imaginárias 

 Ser autónomo no desenvolvimento de actividades individuais 

 Planificar e organizar o trabalho 

 Cooperar em trabalhos colectivos 

 
AVALIAÇÃO 
A avaliação em Geometria Descritiva é contínua e integra três componentes: 

 Diagnóstica 

 Formativa 

 Sumativa 
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Tem como referência os objectivos e a aferição das competências adquiridas e define-se 
segundo os seguintes domínios: 

 Conceitos 

 Técnicas 

 Realização 

 Atitudes 

  
TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 

 Fichas formativas; 

 Trabalhos realizados em sala de aulas ou delas decorrentes; 

 Observação directa das operações realizadas durante a execução dos trabalhos; 

 Trabalhos de casa; 

 Intervenções orais; 

 Testes escritos; 

 Atitudes e valores. 

 

10º ANO 
 
 

 

 

 
Fichas formativas; Trabalhos realizados em sala de aulas ou delas 
decorrentes; Observação directa das operações realizadas durante 
a execução dos trabalhos; Trabalhos de casa; Intervenções orais. 
 

20% 

 
 
Testes escritos 

75% 

 
 
Atitudes e valores  

5% 

11ºANO 
 
 

 

 

 
Fichas formativas; Trabalhos realizados em sala de aulas ou delas 
decorrentes; Observação directa das operações realizadas durante 
a execução dos trabalhos; Trabalhos de casa; Intervenções orais. 
 

15% 

 
 
Testes escritos 

80% 

 
 
Atitudes e valores  

5% 

 
Nota: Documento de acordo com os Critérios Gerais de Avaliação elaborados em Conselho 
Pedagógico. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DA TALHA 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS ECONÓMICAS-SOCIAIS 

GRUPO DISCIPLINAR: ECÓNOMIA (Cod. 430) 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2012/2013 
 
 

 

PERÍODO 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO - 
A 

 
PESO 

ECONOMIA: 10º/11º/12ºANOS 

1º 

A1 =  
Testes 
Trabalhos: individuais/grupo 
Comportamento 

 
80% 
15% 
5% 

2º 

A2 =  
Testes 
Trabalhos: individuais/grupo 
Comportamento 

 
80% 
15% 
5% 

3º 

A3 =  
Testes 
Trabalhos: individuais/grupo 
Comportamento 

 
80% 
15% 
5% 

 

OBS: Em cada período, a classificação será dada a partir de valores ponderados desde o início do ano lectivo. 
Atitudes a observar na sala de aula será composto por: 

 Participação solicitada 

 Empenho no trabalho:  

 Material necessário 

 Seguimento das leituras 

 Realização de trabalhos durante a aula 

 Atitude na sala de aula 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DA TALHA 

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS ECONÓMICAS-SOCIAIS 
GRUPO DISCIPLINAR: ECÓNOMIA (Cod. 430) 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2012/2013 

 

PERÍODO 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO - 

A 

 
PESO 

ECONOMIA C e SOCIOLOGIA  12º 
ANO 

1º 

A1 =  
Teste/trabalho 
Trabalhos: individuais/grupo 
Trabalhos extra-aula 
Comportamentos 

 
40% 
40% 
10% 
10% 

2º 

A2 =  
Teste/trabalho 
Trabalhos: individuais/grupo 
Trabalhos extra-aula 
Comportamentos 

 
40% 
40% 
10% 
10% 

3º 

A3 =  
Teste/trabalho 
Trabalhos: individuais/grupo 
Trabalho extra-aula 
Comportamento 

 
40% 
40% 
10% 
10% 

 

OBS: Em cada período, a classificação será dada a partir de valores ponderados desde o início do ano lectivo. 
Atitudes a observar na sala de aula será composto por: 

 Participação solicitada 

 Empenho no trabalho:  

 Material necessário 

 Seguimento das leituras 

 Realização de trabalhos durante a aula 

 Atitude na sala de aula 
 

 

 

 

 

 



 

 

Agrupamento de Escolas de São João da Talha 
Grupo de Recrutamento 420_Geografia 

______________________________________________________________________________________ 
 

Critérios de avaliação do Ensino Secundário 

 

 

Instrumentos de avaliação: 
 

 

 

 

 

Comportamentos a observar na sala 

de aula: (1) 

▪ Participação solicitada; 

▪ Empenho no trabalho: 

- Material necessário; 

- Segue as leituras; 

- Realiza os trabalhos propostos durante a aula. 

▪ Regularidade no trabalho de casa. 

 
 
 
 

 Instrumentos de avaliação Peso (%) 

10º ano (Geografia A)  

 

▪ Testes Escritos. 

▪ Pequenos trabalhos individuais e/ou de grupo.  

▪ Comportamentos a observar em aula (1) 

70 

25 

5 

11º ano (Geografia A) ▪ Testes Escritos e Estudo de caso. 

▪ Trabalhos individuais e/ou de grupo. 

▪ Comportamentos a observar em aula. (1) 

70 

25 

5 

12º ano (Geografia C) ▪ Testes Escritos. 

▪ Trabalhos individuais e/ou de grupo+estudo de caso 

▪ Comportamentos a observar na aula 

40 

55 

5 

 

 

 
 
Observações: A classificação a atribuir nos vários períodos corresponde aos valores brutos 

ponderados. A classificação reflecte todo o trabalho desenvolvido desde o início do ano até ao 

momento da avaliação.  

 
 

 

______________________________________________________________________________________201
2 / 2013                                                                    Departamento das Ciências Sociais e Humanas 



 

 

 

 
Domínios 
 

 
Objetivos 

 
Instrumentos de avaliação 

(Ponderação %) 
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Na exploração dos conteúdos programáticos da disciplina de 
História, o aluno deverá ser capaz de: 
 

 Analisar fontes de natureza diversa, 
distinguindo informação explícita e implícita, 
assim como os seus limites para o 
conhecimento do passado; 

 Situar cronológica e espacialmente 
acontecimentos e processos relevantes, 
relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram; 

 Identificar a multiplicidade de fatores e a 
relevância da ação de indivíduos ou de grupos 
relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço; 

 Situar e caraterizar aspetos relevantes da 
história de Portugal, europeia e mundial; 

 Relacionar a história de Portugal com a 
história europeia e mundial, distinguindo 
articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza 
temática, quer de âmbito cronológico, 
regional ou local; 

 Elaborar e comunicar, com correção 
linguística, sínteses de assuntos estudados. 

 
10.ºANO 

 

 Testes escritos – 70% 
 

 Trabalho na sala de aula 
(trabalhos escritos ou 
orais,    participação 
oral, TPC) – 20% 

 
 

11.ºANO / 12.ºANO 
 

 Testes escritos – 80% 
 

 Trabalho na sala de aula 
(trabalhos escritos ou 
orais, participação, TPC) 
– 15% 
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 Assiduidade / Pontualidade 
 

 Comportamento/cumprimento de normas 
 

 Participação 
 

 Responsabilidade 
 

 Interesse/desempenho/autonomia 
 

 

 

 

10.º ANO – 10% 

 

 

11.ºANO / 12.ºANO – 5% 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 
2012 / 2013 

 

 

 
 

Agrupamento de Escolas S. João da Talha 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DA TALHA 
 

HISTÓRIA 
Ensino Secundário 

 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – GRUPO 400 

 



 

 

 
De acordo com o Programa, a avaliação «incidirá prioritariamente sobre a competência de comunicação 
nas suas várias vertentes, mas também sobre o desenvolvimento de capacidades, a reflexão sobre 
atitudes e valores inerentes ao crescimento pessoal e social do aluno».    

 
 

1. Compreender textos orais de natureza diversificada adequados aos níveis linguístico, 
psicológico e social do aluno: 

 Identificar o assunto; 
 Identificar os locutores, relações e intenções; 
 Interpretar textos em situações de comunicação definidas; 
 Reconhecer vocabulário no âmbito do programa; 
 Reconhecer, nos textos, os meios linguísticos nos seus aspectos formais, 

 

2. Compreender textos escritos de natureza diversificada adequados ao 
desenvolvimento linguístico, psicológico e social do aluno: 

• Apreender o sentido global de um texto; 
• Reconhecer a organização de cada tipo de texto: 
• Reconhecer os elementos linguísticos e as suas relações formais; 
• Reconhecer os símbolos do sistema gráfico francês; 
• Reconhecer a correspondência fonema / grafema. 
 

3. Produzir textos orais adequados aos níveis linguístico, psicológico e social do aluno: 

• Participar em diálogos; 
• Adequar o tipo de discurso; 
• Articular com correcção os sons da língua francesa (ritmo, entoação      
 e   pronúncia). 
• Saber desenvolver um tema, oralmente, a partir de um plano: 
• Utilizar a língua francesa com rigor e correcção gramatical 
• Emitir opinião sobre um determinado assunto. 
 

4. Produzir textos escritos adequados aos níveis linguístico, psicológico e social do 
aluno: 

• Produzir enunciados a partir de modelos; 
• Produzir livremente enunciados simples; 
• Reproduzir graficamente palavras da língua francesa; 
• Aplicar regras de concordância gramatical. 
 

  

Agrupamento de Escolas de São João da Talha 

Escola Secundária de São João da Talha 

Ano Letivo 2012 / 2013 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FRANCÊS 

Ensino Secundário 
 



 

 

5. Desenvolver atitudes e valores: 

• Ser organizado e autónomo; 
• Evidenciar sentido de responsabilidade; 
• Manifestar interesse e empenho; 
• Ser pontual e assíduo; 
• Intervir oportuna e criticamente, quando solicitado ou espontaneamente; 
• Evidenciar respeito pelo património cultural; 
• Demonstrar espírito de cooperação e solidariedade. 
 
 
Atendendo ao número significativo de horas da componente prática, na qual as 
atividades de pesquisa e os trabalhos em grupo desempenharão um papel muito 
relevante, achou-se da maior importância a definição de percentagens efetivas de 
ponderação para a grelha que de seguida se apresenta.  
 
 
A avaliação dos critérios anteriores, traduz-se nas seguintes percentagens: 
 
10° ano – nível IV e  11° ano - nível V 
 

Testes de compreensão e produção escritas 50% 

Trabalhos de compreensão e produção orais (simulações, apresentações, 
debates, leitura de textos...); 

30% 

Trabalhos de compreensão e produção escritas (fichas, trabalhos 
de grupo e individuais, pesquisas, deveres escolares, fichas de 
funcionamento da língua...); 

15% 

Atitudes e valores (assiduidade e pontualidade, autonomia, 
responsabilidade, interesse, empenhamento, relacionamento 
interpessoal, respeito pelos outros e pelas regras de 
funcionamento da aula.) 

5% 

 
 
A avaliação é contínua, atendendo-se à situação particular de cada aluno e à progressão na 
aprendizagem ao longo do ano letivo, ponderados os resultados obtidos nos testes e nos itens 
sujeitos a observação na sala de aula em cada período. 
 
Classificação (instrumentos de avaliação) 
 
- Qualquer instrumento de avaliação aplicado, é classificado com uma menção quantitativa.  

- A classificação quantitativa expressa-se numericamente de zero a vinte valores.  

 
 


