1º, 2º e 3º Ciclos
STANDARDS *

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS
AO AEP

5

4

3

2

1
• Não compreende os conteúdos/Aprendizagens
Essenciais abordados nas aulas.
• Não relaciona os conhecimentos com outros da própria
disciplina e/ou de outras áreas disciplinares.

• Aplica de forma contextualizada os

Aplicação prática conhecimentos/ Aprendizagens Essenciais aprendidos
a novas situações apresentadas.
dos
conhecimentos • Executa com facilidade exercícios práticos sobre os

• Não aplica os conhecimentos/Aprendizagens Essenciais
aprendidos a novas situações.
• Não executa exercícios práticos sobre os conteúdos
abordados.

conteúdos abordados.

• Aplica com alguma dificuldade os
conhecimentos/Aprendizagens Essenciais aprendidos a
novas situações apresentadas.
• Executa com alguma dificuldade exercícios práticos
sobre os conteúdos abordados.

• Age de acordo com os princípios, regras e valores
que devem regular o comportamento humano, sendo
sempre responsável e respeitando sempre o outro.

• Age de acordo com alguns princípios, regras e valores
que devem regular o comportamento humano, sendo
responsável e respeitando o outro.

• Não age de acordo com os princípios, regras e valores
que devem regular o comportamento humano, não
sendo responsável e não respeitando o outro.

Aquisição de
conhecimentos

• Mostra sempre vontade em fazer o trabalho bem
feito, com rigor e é perseverante perante as
dificuldades, não desistindo.

Atitudes e
Valores
perante o
conhecimento

• Mostra alguma vontade em fazer o trabalho bem feito,
com rigor e é pouco perseverante perante as dificuldades,
desistindo algumas vezes.

Nível intermédio

• Compreende pelo menos metade dos
conteúdos/Aprendizagens Essenciais abordados nas aulas.
• Relaciona com alguma eficácia os conhecimentos com
outros da própria disciplina e/ou de outras áreas
disciplinares.

Nível intermédio

• Compreende todos os conteúdos/Aprendizagens
Essenciais abordados nas aulas.
• Relaciona eficazmente os conhecimentos com
outros da própria disciplina e/ou de outras áreas
disciplinares.

• Não mostra vontade em fazer o trabalho bem feito,
com rigor e desiste perante as dificuldades.

• Mostra sempre interesse, criatividade, quer
sempre aprender mais e procura melhorar seguindo
as indicações do professor.

• Mostra algum interesse, criatividade e nem sempre
quer aprender mais e nem sempre procura melhorar
seguindo as indicações do professor.

• Não mostra interesse, criatividade e nem quer
aprender mais e não procura melhorar seguindo as
indicações do professor.

• É sempre solidário, ponderando sempre as suas
ações em função do bem comum.

• É, por vezes, solidário, ponderando algumas vezes as
suas ações em função do bem comum.

• Não é solidário e não pondera as suas ações em função
do bem comum.

• Esforça-se sempre por ser autónomo na realização
das tarefas propostas.
• Age sempre democraticamente com os colegas e
professores, respeitando sempre a liberdade de cada
um.

• Esforça-se, algumas vezes, por ser autónomo na
realização das tarefas propostas.
• Nem sempre age democraticamente com os colegas e
professores, e nem sempre respeita a liberdade de cada
um.

• Não se esforça por ser autónomo na realização das
tarefas propostas.
• Não age democraticamente com os colegas e
professores, e não respeita a liberdade de cada um.

DESCRITORES
Standards*(1º Ciclo): 5 - Muito Bom; 4 - Bom; 3 - Suficiente; 2 – Insuficiente; 1 – Insuficiente.
Standards* (2º e 3º Ciclos): 5 – Excelente; 4 – Satisfaz Bastante; 3 – Satisfaz; 2 – Não Satisfaz; 1 – Não Satisfaz

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

15%

Critérios de
Avaliação*

25%

20%

20%

Aquisição de
conhecimentos

20%

GRAMÁTICA

ESCRITA

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

LEITURA

ORALIDADE

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

• Aplicação prática
dos conhecimentos

Descritores do
Perfil dos Alunos

Aprendizagens Essenciais

Comunicador (A,
B, D, E, H)
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)
Sistematizador/
organizador (A, B,
C, I, J) Respeitador
da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)
Participativo/
colaborador (B, C,
D, E, F)

Compreensão:
-Compreender textos orais identificando assunto,
tema e intenção comunicativa (expor, informar, narrar,
descrever, expressar sentimentos, persuadir, com base em
inferências.
-Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em
conta o objetivo da audição/visionamento.
Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das
ideias-chave.
Expressão:
-Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e
os objetivos de comunicação.
-Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em
situações de intervenção formal, para expressar pontos de
vista e opiniões e fazer a exposição oral de um tema.
- Respeitar as convenções que regulam a interação
discursiva, em situações com diferentes graus de
formalidade.
Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a
partir do feedback dos interlocutores.
-Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios
previamente acordados com o professor.

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)
Sistematizador/
organizador (A, B,
C, I, J) Leitor (A, B,
C, D, F, H, I)

Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes:
biografia, textos de géneros jornalísticos de opinião (artigo
de opinião, crítica), textos publicitários.
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não
contínua e de pesquisa.
Explicitar o sentido global de um texto.
Fazer inferências devidamente justificadas.
Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista,
causas e efeitos, factos, opiniões.
Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes
e subpartes).
Compreender a utilização de recursos expressivos para a
construção de sentido do texto.
Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção
persuasiva, os valores e modelos projetados.
Expressar, com fundamentação, pontos de vista e
apreciações críticas suscitadas pelos textos lidos.

• Atitudes e
valores perante o
conhecimento

DISCIPLINA: Português ANO: 8.º ano
Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de
Avaliação
Promover estratégias que envolvam:
• Inquérito:
- Compreensão de textos em diferentes suportes
- Questionários orais/escritos sobre
audiovisuais para: observação de regularidades
perceções e opiniões;
associadas a géneros textuais orais; dedução de
- Entrevistas;
informação implícita a partir de pistas textuais e da
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
situação de comunicação; seleção e registo de
54/2018).
informação relevante para um determinado objetivo;
análise de texto para distinção entre facto e opinião • Observação:
e entre argumento e conclusão; avaliação de
- Grelha de observação do desempenho
discursos tendo em conta a adequação à situação de
científico/atitudinal;
comunicação; Planificação (com sequenciação de
- Lista de verificação de
tópicos, seleção de informação e citação de fontes) e
atividades/trabalhos propostos;
produção de discursos preparados para apresentação
- Grelha de observação do trabalho
(à turma ou a colegas de outras turmas) com
experimental;
diferentes finalidades: fazer apreciações críticas de
- Grelha de observações orais;
livros, de filmes, de discursos para, por exemplo,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
recomendar um livro; narrar situações vividas para
54/2018).
sustentar uma opinião ou para identificar problemas
a resolver; descrever personagens/personalidades,
• Análise de Conteúdo:
comportamentos, espaços; expor trabalhos
- Portefólios;
relacionados com temas disciplinares e
- Relatórios de atividades;
interdisciplinares; incluir resumo, paráfrase, relato,
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
reconto em apresentações orais (de livros, filmes,
- Trabalhos escritos;
músicas, por ex.): realização de percursos
- Cadernos diários;
pedagógico-didáticos interdisciplinares, com Físico-Reflexões criticas;
Química, Ciências Naturais, Geografia, História,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
Matemática, Ed. Física, Ed. Visual, TIC e Línguas
54/2018).
Estrangeiras.
• Testagem:
- Testes;
Implementar atividades que impliquem:
- Questionamento oral;
sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de texto
- Fichas de trabalho;
relevantes para a construção do sentido; estabelecer
- Questões aula;
relações entre as diversas unidades de sentido;
- Miniteste;
realização de diferentes tipos de leitura em voz alta
- Testes digitais;
(ler muito devagar, ler muito depressa, ler muito alto,
- Quizzes;
ler murmurando, ler em coro, fazer leitura coletiva,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
leitura dramatizada, leitura expressiva) e silenciosa
54/2018).
(por exemplo, leitura na pista de pormenores, leitura
para localização de uma informação);Compreensão e

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Utilizar procedimentos de registo tratamento da
informação.

Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e
dramáticas (no mínimo, nove poemas de oito autores
diferentes, duas narrativas de autores de língua portuguesa
e um texto dramático).
Interpretar os textos em função do género literário.
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima,
esquema rimático e métrica (redondilha maior e menor).
Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena,
fala e indicações cénicas.
Analisar o modo como os temas, as experiências e os
valores são representados na obra e compará-lo com
outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura,
cinema, etc.).
Explicar recursos expressivos utilizados na construção do
sentido (enumeração, pleonasmo e hipérbole).

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J) Indagador/
Investigador (C, D,
F, H, I) Criativo (A,
C, D, J)
Responsável/
autónomo (C, D, E,
F, G, I, J)
Comunicador (A,
B, D, E, H) Leitor
(A, B, C, D, F, H, I)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J) Indagador/
Investigador (C, D,

Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com
recurso a suportes variados.
Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos
pessoais do leitor e comparação de diferentes textos
(obras escolhidas em contrato de leitura com o(a)
professor(a)).

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto
ao destinatário e à finalidade (informativa ou
argumentativa) no âmbito de géneros como: resumo,
exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a
questões de leitura.
Planificar a escrita de textos com finalidades
informativas, assegurando distribuição de informação por
parágrafos.
Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a
continuidade de sentido, a progressão temática e a
coerência global do texto.
Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de
correferência e de conexão interfrásica mais complexos

DISCIPLINA: Português ANO: 8.º ano
interpretação de textos através de atividades que
impliquem: mobilizar experiências e saberes como
ativação de conhecimento prévio; colocar questões a
partir de elementos paratextuais e textuais (verbais e
não verbais); sugerir hipóteses a partir de deduções
extraídas da informação textual; localizar informação
explícita; extrair informação implícita a partir de
pistas linguísticas;

Inferir informação a partir do texto; avaliar o texto
(conteúdo e forma) tendo em conta a
intencionalidade do autor e a situação de
comunicação;
estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no
texto e a realidade vivida pelo aluno; expandir e
aprofundar conhecimentos adquiridos no processo de
leitura compreensão do texto; elaboração de
pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre
temas disciplinares e interdisciplinares, que incluam,
entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias,
esquemas, listas de palavras ; aquisição de saberes
relacionados com a organização do texto própria do
género a que pertence (narrar, descrever,
informar);realização de percursos pedagógicodidáticos interdisciplinares, com Físico-Química,
Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática,
Educação Física, Educação Visual e Línguas
Estrangeiras (as aprendizagens essenciais destas
disciplinas preveem capacidades de análise de texto,
de registo e tomada de notas, seleção de informação
pertinente a partir de análise de fontes escritas, por
exemplo).

Promover estratégias que envolvam:
- aquisição de conhecimento e saberes (noções
de versificação, modos literários, estrutura
interna e externa do texto dramático, recursos
expressivos) proporcionados por: escuta ativa de
textos literários; leitura de obras literárias (poesia,
narrativa, teatro) e de textos de tradição popular;
compreensão dos textos literários com base num
percurso de leitura que implique:
imaginar
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F, H, I)
Sistematizador/
organizador (A, B,
C, I, J) Criativo (A,
C, D, J)
Comunicador (A,
B, D, E, H)
Responsável/
autónomo (C, D, E,
F, G, I, J)
Respeitador da
diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)
Participativo/
colaborador (B, C,
D, E, F)

com adequada introdução de novas informações, evitando
repetições e contradições.
Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas
regras de ortografia e de pontuação.
Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com
discussão de diversos pontos de vista.
Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à
identificação das fontes.

Questionador (A,
F, G, I, J)
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)
Sistematizador/
organizador (A, B,
C, I, J)

Identificar a classe de palavras: determinante relativo,
pronome relativo, advérbio relativo; conjunção e locução
conjuncional coordenativa disjuntiva, conclusiva e
explicativa e subordinativa final, condicional e completiva;
locução prepositiva.
Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os
tempos e modos.
Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos
antecedidos de determinados pronomes e advérbios).

DISCIPLINA: Português ANO: 8.º ano
desenvolvimentos narrativos a partir de elementos do
paratexto e da mobilização de experiências e
vivências; antecipar ações narrativas a partir de
sequências de descrição e de narração; mobilizar
conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para
interpretar expressões e segmentos de texto; analisar
o modo como o(s) tema(s), as experiências e os
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto;
justificar, de modo fundamentado, as interpretações;
valorização da leitura e consolidação do hábito de ler
através de atividades que impliquem, entre outras
possibilidades, apresentar e defender perante o
professor e a turma um projeto pessoal de leitura.
(indicando, por exemplo, os seus objetivos pessoais
como leitor para um determinado período); selecionar
os livros a ler em função do seu
projeto de leitura, tendo por referência a
Listagem PNL; desenvolver e gerir o percurso de leitor
realizado, que inclua auto e heteroavaliação tendo em
conta o grau de consecução dos objetivos definidos
inicialmente; apresentar em público (por exemplo, à
turma, a outras turmas, à escola, à comunidade) o
percurso pessoal de leitor, que pode incluir
dramatização, recitação,
leitura expressiva, reconto de histórias, recriação,
expressão de reações subjetivas de leitor, persuasão
de colegas para a
leitura de livros); realização de percursos
pedagógico-didáticos interdisciplinares, com todas as
disciplinas
(Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia,
História, Matemática, Ed. Física, Ed. Visual, Educação
Artística e Tecnológica e Línguas Estrangeiras), a
partir da leitura de obras literárias.
Promover estratégias que envolvam:
- aquisição de conhecimento relacionado com as
propriedades de um texto (progressão temática,
coerência e coesão) e com os diferentes modos de
organizar um texto, tendo em conta a finalidade, o
destinatário e a situação de produção; manipulação
de textos fazendo variações quanto à extensão de
frases ou segmentos textuais, da modificação do
ponto de vista ou da descrição da personagem, por
exemplo: planificação, produção e divulgação de
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Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos
de uso obrigatório em frases complexas.
Identificar a função sintática de modificador (de nome e
de grupo verbal).
Classificar orações subordinadas: adverbiais finais,
condicionais; substantivas completivas (selecionadas por
verbo) e adjetivas relativas (restritiva e explicativa).
Distinguir os processos de derivação e de composição na
formação regular de palavras.
Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de
natureza geográfica.
Explicar sinais de pontuação em função da construção da
frase.

DISCIPLINA: Português ANO: 8.º ano
textos escritos pelos alunos; revisão para avaliar se o
texto escrito cumpre os objetivos iniciais, para
detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a
versão inicial; reescrita para aperfeiçoamento de
texto em função dos juízos avaliativos formulados
(pelo próprio aluno, por colegas, pelo professor);
apreciação de textos produzidos pelos próprio aluno
ou por colegas justificando o juízo de valor
sustentado; realização de percursos pedagógicodidáticos interdisciplinares, com Físico-Química,
Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática,
Educação Física, Educação Visual, TIC e Línguas
Estrangeiras (as aprendizagens essenciais destas
disciplinas preveem capacidades de organização de
sumários, de registos de observações, de relatórios,
de criação de campanhas de sensibilização, de criação
textual, por exemplo).

Consolidação da identificação de palavras das
classes estudadas nos ciclos anteriores, com base em
critérios semânticos, sintáticos e morfológicos;
análise e construção de frases com advérbios e
conjunções subordinativas; análise das alterações
semânticas, flexionais e sintáticas decorrentes da
utilização de advérbios e conjunções; construção de
frases complexas com processos de subordinação;
modificação de frases para destacar as funções
desempenhadas por orações e grupos de palavras;
análise e desenvolvimento da própria expressão,
usando de forma consciente recursos linguísticos
adequados às diferentes situações de interação;
identificação de situações de variação linguística em
textos orais e escritos e comparação com o
português padrão; utilização de palavras com
diferentes relações de sentido (parte-todo,
hierárquicas, de semelhança), em textos orais e
escritos.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Português ANO: 8.º ano

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Áreas

Critérios de Avaliação*
Peso

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Conhecedor/

• Aquisição de
conhecimentos

sabedor/ culto/
informado (A, B,
G, I, J)

COMPETÊN
CIA
COMUNICA
TIVA
Nível B1

• Aplicação prática
dos conhecimentos
50 %

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Criativo (A, C, D,
J)

Aprendizagens
Essenciais

Compreensão oral
Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor (L8.1);
identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê (L9.1), os
intervenientes e a sequência do discurso (L9.2, L9.3);
acompanhar informações com algum pormenor.
Compreensão escrita
Entender textos informativos sobre temas abordados no
domínio intercultural (R8.2); reconhecer a linha geral de
argumentação de um texto (R 8.3); identifcar as principais
conclusões em textos de opinião; ler pequenos textos
adaptados de leitura extensiva (R10).
Interação oral
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis
(SI9.1); dar informações e opiniões sobre problemas práticos;
interagir, com correção, para obter bens e serviços.
Interação escrita
Interagir de forma simples, completando formulários,
mensagens e textos curtos.
Produção oral
Falar sobre os temas trabalhados: atividades escolares (SP
8.2) e de lazer (SP8.3), situações quotidianas (SI9.1), eventos
escolares e festividades (ID13.3); falar do mundo dos
adolescentes: hobbies, moda, música, estados emocionais;
descrever imagens (SP8.1), locais, atividades e
acontecimentos (SP8.4).

DISCIPLINA: Inglês ANO: 8º

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos

Promover estratégias que envolvam aquisição de
conhecimento, informação e outros saberes,
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:
- necessidade de rigor, articulação e uso
consistente de conhecimentos;
- seleção de informação pertinente; - organização
sistematizada de leitura e estudo autónomo;
- análise de factos, teorias, situações,
identificando os seus elementos ou dados;
- tarefas de memorização, verificação e
consolidação, associadas a compreensão e uso de
saber, bem como a mobilização do memorizado;
- estabelecer relações intra e interdisciplinares.

Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos,
incidindo em:
- mobilizar o discurso (oral e escrito)
argumentativo (expressar uma tomada de
posição, pensar e apresentar argumentos e
contra-argumentos, rebater os contraargumentos);

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de
Avaliação

Compreensão Oral
•

Fichas de
trabalho
(Análise/testage
m)
•
Questionários:
- Pergunta-resposta
- verdadeiro/falso
- escolha múltipla
- de resposta dirigida
- pergunta dirigida
- Testes escritos
(Testagem/Inquérito)
Compreensão Escrita
• Fichas de trabalho
(Análise/testagem)
• Questionários:
- Pergunta-resposta
- verdadeiro/falso
- escolha múltipla
- de resposta dirigida
- pergunta dirigida
- Testes escritos
(Testagem/Inquérito)
Interação Oral
•
Role playing/
dramatizações
(Observ.)
•
Debates
(Observação/Análise)

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: Inglês ANO: 8º
- organizar debates que requeiram sustentação de

Indagador/
Investigador (C,
D, F, H, I)

Produção escrita
Escrever textos com vocabulário de uso do quotidiano
(W10.1); escrever diálogos com encadeamento lógico (W
10.2); escrever ou responder a uma carta informal, email,
tweet, escrever uma notícia.

afirmações, elaboração de opiniões ou análises de
factos ou dados;

•

- discutir conceitos ou factos numa perspetiva
disciplinar e interdisciplinar, incluindo
conhecimento disciplinar específico;

Respeitador da
diferença/ do
outro (A, B, E, F,
H)

•

•
•

- analisar textos com diferentes pontos de vista;
confrontar argumentos para encontrar
semelhanças, diferenças, consistência interna;
- problematizar situações;
- analisar factos, teorias, situações, identificando

•

Interação Escrita
•

os seus elementos ou dados, em particular numa
perspetiva disciplinar e interdisciplinar.

Sistematizador/
organizador (A,
B, C, I, J)

Promover estratégias que envolvam por parte do
aluno:
- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com
autonomia progressiva;
- incentivo à procura e aprofundamento de
informação;
- recolha de dados e opiniões para análise de
temáticas em estudo.
Promover estratégias que requeiram/induzam
por parte do aluno:
- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;
- promover estratégias que induzam respeito por
diferenças de características, crenças ou opiniões;
- confrontar ideias e perspetivas distintas sobre
abordagem de um dado problema e ou maneira de
o resolver, tendo em conta, por exemplo,

Entrevistas
(Obser/Análise e/ ou
Inq.)
Grelhas de
observação direta
(Obs)
Simulação
(Observação/Análise)
Comunicações orais
(Obser/Análise)
Ditado (Testagem)

•

Elaboração de
pequenos textos de
matrizes variadas a
partir de tópicos,
modelos ou
indicações
(Testagem/Análise)
Heterocorreção de
trabalhos (Análise)

Produção Oral
•
reprodução de
pequenos textos
(Testagem/ Análise)
•
reconto a partir de
imagens
(Observação/
Análise)
•
reconto de atividades
do quotidiano
(Observação/Testage
m)
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Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

• Aquisição de
conhecimentos

COMPETÊN
CIA
INTERCULTU
RAL
Nível B 1

• Aplicação prática
dos conhecimentos
25 %

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Reconhecer realidades interculturais distintas:
Conhecer e descrever, com algum pormenor, o seu meio
cultural, identificando algumas tradiçõese; estabelecer
comparações entre as suas vivências e as dos outros (SI9.4);
falar sobre atividades de lazer do seu meio cultural por
oposição a outras culturas, incluindo a anglo-saxónica (SP8.3);
conhecer e descrever temas da atualidade; identificar
problemas ambientais e soluções possíveis; reconhecer a
diversidade como uma opotunidade de aprendizagem para
todos.
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: reconhecer a
diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido (ID11.1) e
identificar a constituição do Reino Unido (ID11.2); identificar
alguns estados e cidades importantes nos Estados Unidos da
América (ID11.3) e alguns países da União Europeia (ID12.1);
comparar agregados familiares (ID13.2), tipos de habitação
(ID13.3) e festividades da escola (ID13.3).

DISCIPLINA: Inglês ANO: 8º
diferentes perspetivas culturais, sejam de
incidência local, nacional ou global.
Promover estratégias que envolvam por parte do
aluno:
- tarefas de síntese;
- tarefas de planificação, de revisão e de
monitorização;
- registo seletivo;
- organização (por exemplo, construção de
sumários, registos de observações, relatórios de
visitas segundo critérios e objetivos);
- elaboração de planos gerais, esquemas;
- promoção do estudo autónomo com o apoio do
professor à sua concretização, identificando quais
os obstáculos e formas de os ultrapassar.
Promover estratégias que desenvolvam o

descrição de imagens
(Obs/Testagem)
•
recitação
(Testagem)
•
dramatização
(Obser/Análise)
•
testes de associação
escrita/oral
(Testagem)
•
Explicação de termos
(Testagem)
Produção Escrita
•

•

redação de pequenos
textos ou
documentos prático
(Testagem/ Análise)
descrição de imagens
(Testagem/Análise)

pensamento crítico e analítico dos alunos,
incidindo em:

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao
saber em contexto: comunicar com outros a uma escala local,
nacional e internacional; pedir e dar informações por email
(W9.2); contribuir para projetos e tarefas de grupo
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências
reais e quotidianas do aluno; participar num WebQuest e
aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online.
Pensar criticamente: desenvolver a empatia com o outro de
forma a adquirir atitudes mais tolerantes, reconhecendo e
respeitando opiniões divergentes de modo a realizar novas
aprendizagens; ouvir atentamente, compreender o outro e
refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para
justificar as suas conclusões, associando aprendizagens novas
a anteriores.

•

•

Debates ,discussões,
exposições orais
(Análise/Observação)

•

Trabalho de pesquisa
(Análise/Observação)

•

Questionários
(Inquérito/Testagem)

•

Participação em
trabalho de grupo
(Observação)

- mobilizar o discurso (oral e escrito)
argumentativo (expressar uma tomada de posição,
pensar e apresentar argumentos e contraargumentos, rebater os contra-argumentos);
- organizar debates que requeiram sustentação de
afirmações, elaboração de opiniões ou análises de
factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos numa perspetiva
disciplinar e interdisciplinar, incluindo
conhecimento disciplinar específico;

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Questionador
(A, F, G, I, J)

Comunicador (A,
B, D, E, H)

Autoavaliador
(transversal às
áreas)

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver
criatividade em contexto: pesquisar novas ideias e
reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos
adequados à sua realidade cultural e quotidiana; participar
em atividades diferenciadas e de natureza diversa;
desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes
tipos de textos (R8) e adaptações de leitura extensiva (R10);
desenvolver e participar em projetos e atividades
interdisciplinares.
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender
a regular o processo de aprendizagem: discutir e selecionar
objetivos de aprendizagem comuns e individuais e desenvolver
uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem
do Inglês; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na
língua inglesa, registando as suas aquisições e dificuldades
linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem eficazes
para superar estas dificuldades e consolidar as aprendizagens;
utilizar dicionários bilingues e monolingues (online e em
suporte de papel) (R9.1-2); utilizar conhecimentos prévios da
língua e a sua experiência pessoal para fazer previsões de
sentido e comunicar de forma simples; participar numa
reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento
dos mesmos; reconhecer diferentes estratégias de
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e
heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e
grelhas de progressão.

DISCIPLINA: Inglês ANO: 8º
- analisar textos com diferentes pontos de vista;

•

Autoavaliação e coavaliação (Análise)

•

Portfólio (Análise)

•

Caderno diário
(Observação/Análise)

•

Questionários
(Inquéritos)

•

Trabalho de pesquisa
(Análise)

•

Trabalho na sala de
aula (Observação)

•

Atitudes
(Observação)

confrontar argumentos para encontrar
semelhanças, diferenças, consistência interna;
- problematizar situações;
- analisar factos, teorias, situações, identificando
os seus elementos ou dados, em particular numa
perspetiva disciplinar e interdisciplinar.

Promover estratégias que impliquem por parte
do aluno:
- saber questionar uma situação;
- organizar questões para terceiros, sobre
conteúdos estudados ou a estudar;
- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento
prévio.
Promover estratégias que impliquem por parte
do aluno:
- ações de comunicação unidirecional e
bidirecional;
- ações de resposta, apresentação, iniciativa;
- ações de questionamento organizado.

Promover estratégias envolvendo tarefas em que,
com base em critérios, se oriente o aluno para:
- se autoanalisar;
- identificar pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens;
- descrever processos de pensamento usados
durante a realização de uma tarefa ou abordagem
de um problema;

OUTROS… (dando
cumprimento ao DL
nº54/2018)

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

• Aquisição de
conhecimentos
COMPETÊN
CIA
ESTRATÉGI
CA

• Aplicação prática
dos conhecimentos

Participativo/
colaborador (B,
C, D, E, F)

Responsável/
autónomo (C, D,
E, F, G, I, J)

Nível B 1

25 %

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Cuidador de si e
do outro (B, E, F,
G)

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender
a regular o processo de aprendizagem: discutir e selecionar
objetivos de aprendizagem comuns e individuais e desenvolver
uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem
do Inglês; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na
língua inglesa, registando as suas aquisições e dificuldades
linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem eficazes
para superar estas dificuldades e consolidar as aprendizagens;
utilizar dicionários bilingues e monolingues (online e em
suporte de papel) (R9.1-2); utilizar conhecimentos prévios da
língua e a sua experiência pessoal para fazer previsões de
sentido e comunicar de forma simples; participar numa
reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento
dos mesmos; reconhecer diferentes estratégias de
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e
heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e
grelhas de progressão.

DISCIPLINA: Inglês ANO: 8º
- considerar o feedback dos pares para melhoria
ou aprofundamento de saberes;
- a partir da explicitação de feedback do professor,
reorientar o seu trabalho, individualmente ou em
grupo.
Promover estratégias que criem oportunidades
para o aluno:
- colaborar com outros, apoiar terceiros em
tarefas;
- fornecer feedback para melhoria ou
aprofundamento de ações;
- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de
grupo).

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
1.
2.
3.
4.

DISCIPLINA: Inglês ANO: 8º

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar
(momentos de feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domíni
os/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

25%
Compreensão oral- 5%
Interação oral- 5%/ Produção Oral- 15%

ORALIDADE

• Aquisição de
conhecimentos
• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Conhecedor /
sabedor / culto /
informado:
A,B,E,G,I,J
Comunicador: A,
B, D, E,H, I, J
Questionador:
A,B,D,E,F,G,I,J
Crítico /
Analítico:
A,B,C,D,E,H
Indagador /
investigador:
A,C,D,E,F,H,I
Participativo
colaborador:
B,C,D,E,F
Sistematizador
/organizador:

Aprendizagens Essenciais

Compreensão oral
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir
o sentido geral em mensagens e textos simples e
curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas,
publicidade, canções, videoclipes, publicações
digitais, entre outros), relacionados com situações
do quotidiano e experiências pessoais e articulados
de forma clara e pausada.
Interação oral
Interagir, sobre situações do quotidiano e
experiências pessoais, pronunciando de forma
compreensível, em conversas curtas, bem
estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso
do interlocutor, respeitando os princípios de
delicadeza e usando um repertório limitado de
expressões e de frases com estruturas gramaticais
elementares para:
- pedir e dar informações;
- descrever, narrar acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.
Produção oral
Exprimir-se sobre situações do quotidiano e
experiências pessoais, de forma simples, em
monólogos curtos preparados previamente, usando
um repertório limitado de expressões e de frases
com estruturas gramaticais elementares e
pronunciando de forma suficientemente clara para:
- descrever e narrar acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.

DISCIPLINA: Francês ANO: 8.
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

•
Compreensão oral e escrita
• Inquérito:
Escuta/visionamento/leitura de documentos
- Questionários orais/escritos sobre
para:
perceções e opiniões;
- formulação de hipóteses face a uma situação de
- Entrevistas;
comunicação e verificação;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- identificação de enunciados, de elementos verbais,
54/2018).
para-verbais e culturais;
- discriminação, seleção e associação de informação • Observação:
- Grelha de observação do desempenho
explícita; - transposição de informação em ações ou
científico/atitudinal;
em modalidades diversas.
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
•
Interação e produção orais e escritas
- Grelha de observação do trabalho
- pesquisa sustentada por critérios, com
experimental;
autonomia progressiva e aprofundamento de
- Grelha de observações orais;
informações;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- planificação e elaboração de planos gerais e
54/2018).
esquemas;
- mobilização de recursos e conhecimentos
• Análise de Conteúdo:
elementares;
- Portefólios;
- adequação do discurso à situação de comunicação;
- Relatórios de atividades;
- uso de elementos para-verbais e não verbais na
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
oralidade.
- Trabalhos escritos;
- planificação e elaboração de planos gerais e
- Cadernos diários;
esquemas;
- mobilização de recursos e conhecimentos
-Reflexões criticas;
elementares;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- adequação do discurso à situação de comunicação;
54/2018).
- uso de elementos para-verbais e não verbais na
• Testagem:
oralidade.
- Testes;
- revisão na escrita;
- Questionamento oral;
- autoavaliação e autocorreção em apresentações,
- Fichas de trabalho;
dramatizações, simulações e mensagens pessoais
- Questões aula;
integradas em projetos disciplinares ou
- Miniteste;
interdisciplinares.
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
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Critérios de
Classificação
Domíni
os/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

25%
Compreensão Escrita- 15% Interação e Produção Escrita- 10%

ESCRITA

• Aquisição de
conhecimentos
• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Conhecedor /
sabedor / culto /
informado:
A,B,E,G,I,J
Comunicador: A,
B, D, E,H, I, J
Questionador:
A,B,D,E,F,G,I,J
Crítico /
Analítico:
A,B,C,D,E,H
Indagador /
investigador:
A,C,D,E,F,H,I
Participativo
colaborador:
B,C,D,E,F
Sistematizador
/organizador:

Aprendizagens Essenciais

Compreensão Escrita
•
Identificar palavras-chave e frases simples
e inferir o sentido geral em mensagens e textos
simples e curtos (correspondência, folhetos,
publicidade, catálogos, receitas, ementas, artigos de
jornal, banda desenhada, publicações digitais, entre
outros), relacionados com situações do quotidiano e
experiências pessoais, constituídos essencialmente
por frases com estruturas elementares e vocabulário
familiar.
Interação Escrita
•
Escrever correspondência (50-60 palavras)
sobre situações do quotidiano e experiências
pessoais em suportes diversos respeitando as
convenções textuais, utilizando vocabulário
elementar e frases simples e articulando as ideias
com conetores básicos de coordenação e
subordinação para:
- pedir e dar informações;
- descrever, narrar acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.
Produção escrita
•
Escrever, sobre situações do quotidiano e
experiências pessoais, textos (50-60 palavras)
simples e curtos, em suportes diversos, respeitando
as convenções textuais, utilizando vocabulário
elementar e frases simples e articulando as ideias
com conetores básicos de coordenação e
subordinação para:
- descrever e narrar acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.

DISCIPLINA: Francês ANO: 8.
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

•
Compreensão oral e escrita
• Inquérito:
Escuta/visionamento/leitura de documentos
- Questionários orais/escritos sobre
para:
perceções e opiniões;
- formulação de hipóteses face a uma situação de
- Entrevistas;
comunicação e verificação;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- identificação de enunciados, de elementos verbais,
54/2018).
para-verbais e culturais;
- discriminação, seleção e associação de informação • Observação:
- Grelha de observação do desempenho
explícita; - transposição de informação em ações ou
científico/atitudinal;
em modalidades diversas.
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
•
Interação e produção orais e escritas
- Grelha de observação do trabalho
- pesquisa sustentada por critérios, com
experimental;
autonomia progressiva e aprofundamento de
- Grelha de observações orais;
informações;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- planificação e elaboração de planos gerais e
54/2018).
esquemas;
- mobilização de recursos e conhecimentos
• Análise de Conteúdo:
elementares;
- Portefólios;
- adequação do discurso à situação de comunicação;
- Relatórios de atividades;
- uso de elementos para-verbais e não verbais na
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
oralidade.
- Trabalhos escritos;
- planificação e elaboração de planos gerais e
- Cadernos diários;
esquemas;
- mobilização de recursos e conhecimentos
-Reflexões criticas;
elementares;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- adequação do discurso à situação de comunicação;
54/2018).
- uso de elementos para-verbais e não verbais na
• Testagem:
oralidade.
- Testes;
- revisão na escrita;
- Questionamento oral;
- autoavaliação e autocorreção em apresentações,
- Fichas de trabalho;
dramatizações, simulações e mensagens pessoais
- Questões aula;
integradas em projetos disciplinares ou
- Miniteste;
interdisciplinares.
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domíni
os/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

25%

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: Francês ANO: 8.

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

•Competência
Intercultural e
Estratégica
Responsável e
autónomo:
C,D,E,F,G,I,J
- Observar e identificar a diversidade na sua cultura
de origem, assim como na(s) cultura(s) da língua
estrangeira em referências, hábitos, atitudes e
comportamentos inseridos em situações da vida
quotidiana.

•
Observação e recolha de elementos
culturais da língua estrangeira;
•
identificação de traços identitários, de
semelhanças e diferenças culturais em situações
quotidianas

• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domíni
os/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

25%

COMPETÊNCIA ESTRATÁGICA

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
• Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

•Competência
Intercultural e
Estratégica
Responsável e
autónomo:
C,D,E,F,G,I,J

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: Francês ANO: 8.

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

•
Demonstrar uma atitude positiva e
confiante na aprendizagem da língua estrangeira.
•
Valorizar o uso da língua estrangeira como
instrumento de comunicação dentro da aula,
nomeadamente para solicitar esclarecimentos,
ajuda e colaborar com colegas na realização de
tarefas e na resolução de problemas.
•
Usar os seus conhecimentos prévios em
língua materna e noutras línguas, a sua experiência
pessoal, indícios contextuais e semelhanças lexicais
e gramaticais para fazer previsões de sentido e
comunicar de forma simples, recorrendo, quando
necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica
e/ou desenhos.

•
Observação e recolha de elementos
culturais da língua estrangeira;
•
identificação de traços identitários, de
semelhanças e diferenças culturais em situações
quotidianas.

• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

\ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Francês ANO: 8.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

DISCIPLINA: História

ANO: 8º

1ºPERÍODO
Critérios de
Avaliação*

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação prática
dos conhecimentos
 Atitudes e
valores perante o
conhecimento

50%

EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÈCULOS XV E XVI
1- A ABERTURA DO MUNDO

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Descritores
do Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
- Localização no Espaço e no Tempo dos
perceções e opiniões;
conteúdos deste subdomínio.(barras cronológicas e mapas)
- Entrevistas;
- O que dizem os documentos (Manual).
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
Proposta de visionamento de excertos dos
54/2018).
filmes:
“A Peste Negra”, Sean Bean, 2010.
 Observação:
Slides
- Grelha de observação do desempenho
-O conhecimento do Mundo.
científico/atitudinal;
- A prioridade portuguesa na expansão.
- Lista de verificação de
Atividades
atividades/trabalhos propostos;
- Plano de Estudo 1 (Caderno de Atividades).
- Grelha de observação do trabalho
- O que dizem os documentos (Manual).
experimental;
Slides
- Grelha de observações orais;
- As etapas da expansão portuguesa.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- Política expansionista de D. Afonso V.
54/2018).
Música
- “Auto da Pimenta” (Rui Veloso)
 Análise de Conteúdo:
Atividades
- Portefólios;
- Plano de Estudo 1 (Caderno de Atividades).
- Relatórios de atividades;
Atividade de Ampliação
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Biografia orientada do Infante D. Henrique.
- Trabalhos escritos;
- A História nos media.
- Cadernos diários;
Proposta de visionamento (youtube)
-Reflexões criticas;
- Escravos no Brasil;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- Escravatura moderna.
54/2018).
- Escravatura ao longo dos tempos.
Navegação astronómica; Colonização; Capitão-donatário; - O que dizem os documentos (Manual).
 Testagem:
Império colonial; Mare Clausum; Monopólio comercial; Música
- Testes;
Feitoria; Tráfico de escravos; Aculturação/ Encontro de
- “Por este rio acima” (Fausto
- Questionamento oral;
culturas; globalização; Missionação;
Slides
- Fichas de trabalho;
- O mundo extraeuropeu
- Questões aula;
Atividades de Ampliação
- Miniteste;
-Processos de intercâmbio, aculturação e assimilação. - Testes digitais;
- PowerPoint “Marcas da presença africana e portuguesa
no
- Quizzes;
Brasil”.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- Proposta de visionamento de excertos dos filmes: 54/2018).
“1492, Colombo” de Ridley Scott, 1992

-Rever a crise do século XIV relacionando- a com a saída
para a expansão;
- Compreender as principais condições e motivações da
expansão portuguesa;
- Reconhecer rumos e etapas principais da expansão
henriquina;
Conhecedor
- Relacionar a política expansionista de D. João II e a
/culto e
assinatura do Tratado de Tordesilhas com a estratégia
informado
ibérica de partilha de espaços coloniais;
(A,B,G,I,J )
- Identificar as principais características da conquista e da
ocupação espanholas na América Central e do Sul;
- Caracterizar sumariamente as principais civilizações de
África, América e Ásia à chegada dos europeus;
- Distinguir formas de ocupação e de exploração
económicas implementadas por Portugal em África, Índia e
Brasil, considerando as especificidades de cada uma dessas
regiões;
Crítico e
- Reconhecer a submissão violenta de diversos povos e o
analítico;
tráfico de seres humanos como uma realidade da expansão;
Sistematizado - Identificar as rotas intercontinentais, destacando os
r
principais centros distribuidores de produtos ultramarinos;
- Compreender que as novas rotas de comércio
(A,B,C, D, H, I) intercontinental constituíram a base do poder global naval
português, promovendo a circulação de pessoas e produtos
Criativo
e influenciando os hábitos culturais;
(A, C, D, J)
Identificar/aplicar os conceitos:

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores
do Perfil dos
Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

 Atitudes e valores
perante o
conhecimento

50%

2 -RENASCIMENTO E REFORMA

EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI

 Aplicação prática
dos conhecimentos
Crítico e
analítico;
Sistematizad
or e
organizador
(A,B,C, D, H,
I)

Criativo
(A, C, D, J)

Aprendizagens Essenciais

- Relacionar a renovação cultural dos séculos XV e XVI
com o apoio mecenático;
- Compreender o desenvolvimento de novos valores e
atitudes e o papel da imprensa na sua disseminação;
- Compreender a inspiração clássica da arte renascentista
e as especificidades do manuelino;
- Compreender em que condições se desenvolveu, na
Cristandade ocidental, um movimento de insatisfação e
de crítica que culminou numa rutura religiosa;
- Conhecer alguns dos princípios ideológicos que separam
o protestantismo do catolicismo;
- Reconhecer que tanto a reforma protestante como a
católica foram acompanhadas de manifestações de
intolerância, destacando o caso da Península Ibérica;
- Demonstrar uma cidadania responsável e crítica;
- Identificar/aplicar os conceitos:
Humanismo; Renascimento; Mecenato;
Geocentrismo/Heliocentrismo;
Teocentrismo/Antropocentrismo;
Arte renascentista; Manuelino; Naturalismo;
Reforma Protestante/ Contrarreforma;
Dogma; Individualismo; Cristão-novo. Inquisição

DISCIPLINA: História

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
Localização no Espaço e no Tempo dos conteúdos deste
- Questionários orais/escritos
subdomínio (Linha do tempo e mapas).
sobre perceções e opiniões;
- O que dizem os documentos (Manual).
- Entrevistas;
Slides
- Outros (dando cumprimento ao
- Como se constrói uma escultura em bronze.
DL nº 54/2018).
- Painéis de S. Vicente de Fora.
 Observação:
- PowerPoint “A arte Renascentista”.
- Grelha de observação do
Atividade de ampliação
desempenho científico/atitudinal;
– Afinal o que foi o Renascimento?
- Lista de verificação de
- Proposta de realização da Mona Lisa dos tempos
atividades/trabalhos propostos;
atuais;
- Grelha de observação do
-PowerPoint “O estilo - Visionamento de excertos do
trabalho experimental;
documentário RTP Grandes quadros portugueses
- Grelha de observações orais;
“Painéis de Vicente de Fora”.
- Outros (dando cumprimento ao
Atividades
DL nº 54/2018).
- Plano de Estudo 3 (Caderno de Atividades)
- O que dizem os documentos (Manual).
 Análise de Conteúdo:
Slides
- Portefólios;
- Igrejas protestantes e católica após o Concílio de
- Relatórios de atividades;
Trento.
- Trabalhos de
- Plano de Estudo 3 (Caderno de Atividades).
pesquisa/investigação;
- O que dizem os documentos (Manual).
- Trabalhos escritos;
Slides
- Cadernos diários;
- A Igreja protestante e católica após o Concílio de
-Reflexões criticas;
Trento.
- Outros (dando cumprimento ao
FilmeE:
DL nº 54/2018).
Visionamento do “Nome da Rosa” de Umberto Eco;
Atividades
 Testagem:
- Plano de Estudo 3 (Caderno de Atividades).
- Testes;
- O que dizem os documentos (Manual).
- Questionamento oral;
- registar seletivamente, de forma supervisionada mas
- Fichas de trabalho;
progressivamente autónoma, a informação recolhida
- Questões aula;
em fontes históricas;
- Miniteste;
- elaborar pequenas sínteses com base em dados
- Testes digitais;
recolhidos em fontes históricas específicas,
- Quizzes;
acontecimentos e/ou processos históricos;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
2ºPERÍODO

Critérios de
Avaliação*

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação prática
dos conhecimentos
 Atitudes e
valores perante o
conhecimento

30%

PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII
3- O IMPÉRIO PORTUGUÊS E A CONCORRÊNCIA INTERNACIOAL

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Descritores do Perfil
dos Alunos

Conhecedor
/culto e
informado
(A,B,G,I,J )

Participativo/
Colaborador
(B, C, D, E, F)

Aprendizagens Essenciais

-Identificar fatores e manifestações de crise
no império português a partir de meados do
século XVI, destacando a ascensão de outros
impérios coloniais (Holanda, França,
Inglaterra);
- Concluir que a União Ibérica resultou da
confluência de interesses dos grupos
dominantes nos dois estados;
- Compreender que a Restauração resultou da
divergência de interesses de uma parte
significativa da sociedade portuguesa
relativamente às políticas imperiais
espanholas;
- Demonstrar uma cidadania responsável e
crítica;
- Identificar/aplicar os conceitos:
“Mare Clausum”
Mare Liberum;
Capitalismo comercial; Bolsa de Valores;
Companhia de comércio;
Comércio triangular;
Restauração.

DISCIPLINA: História

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:

O que dizem os documentos (Manual).
Slides
- Crise do Império português do Oriente.
- PowerPoint “A união dos Impérios
peninsulares”.
- Proposta de visionamento de excerto do
filme “Non ou a vã glória de mandar”.
Atividade de ampliação
- Audição da música da autoria de José Cid:
”Lenda d’El Rei D. Sebastião”. Análise da
letra da música e relacioná-la com o
fenómeno do Sebastianismo.
Ou
Poesia: “Trovas Anti- Castelhanas;

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Atividades de sistematização e conclusão
- registar seletivamente, de forma
supervisionada mas progressivamente
autónoma, a informação recolhida em fontes
 Testagem:
históricas;
- elaborar pequenas sínteses com base em
dados recolhidos em fontes históricas
analisadas;

- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Avaliação*

Descritores
do Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

 Aquisição de
conhecimentos

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

 Aplicação prática
dos conhecimentos

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

 Atitudes e valores
perante o
conhecimento

40%

O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII:
4 – O ANTIGO REGIME PORTUGUÊS NESTE CONTEXTO

Critérios de
Classificação
Domínios
/Temas e
Peso
Áreas

Crítico e
analítico;
Sistematizado
re
organizador
(A,B,C, D, H, I)

- Referir elementos de mudanças políticas,
sociais e económicas no projeto pombalino;
- Distinguir a Arte Barroca da Renascentista;
- Demonstrar uma cidadania responsável e
crítica;

DISCIPLINA: História

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:
- Localização no Espaço e no através de
frisos cronológicos e mapas;
- O que dizem os documentos (Manual).
Slides
- O Palácio de Versalhes.
- PowerPoint “O Antigo Regime”.
Atividade de ampliação
– O poder absoluto e o cerimonial da
corte.
- Proposta de visionamento de excertos
dos filmes:
“Maria Antonieta”, de Sofia C., 2006.
“Vatel - Um banquete para o rei”, de
Roland J., 2000.

- Identificar/aplicar os conceitos:
Criativo
(A, C, D, J)

Antigo Regime;
Mercantilismo;
Manufatura.
Protecionismo
Sociedade de Ordens;
Absolutismo;
Mobilidade social

Dramatização: “ Marquês de Pombal, um
Homem moderno? “
- O que dizem os documentos (Manual)
- Atividades de síntese ,mediante a
elaboração de esquemas, quadros e
resumos.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Critérios de Avaliação*
Domínios
/Temas e Peso
Áreas

 Aplicação prática dos
conhecimentos

Aprendizagens Essenciais

- Caracterizar a arte e a mentalidade
barrocas, distinguindo-a da Renascentista;
- Concluir que os avanços verificados na
ciência e na técnica se relacionaram com o
Conhecedor desenvolvimento do método científico;
/culto e
informado
(A,B,G,I,J )

 Atitudes e valores
perante o
conhecimento

- Enquadrar as novas propostas sociais e
políticas na filosofia das Luzes;
- Destacar a afirmação do poder absoluto
no urbanismo pombalino;
- Compreender a ação dos estrangeirados e
do Marquês de Pombal no contexto do
pensamento iluminista;

30%

CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII
5- A CULTURA EM PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU

 Aquisição de
conhecimentos

Descritores
do Perfil dos
Alunos

Crítico e
analítico;
Sistematizado
- Demonstrar uma cidadania responsável e
r

crítica;

(A,B,C, D, H, I)

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

DISCIPLINA: História

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

- Localização no Espaço e no Tempo dos
conteúdos deste subdomínio.
- O que dizem os documentos (Manual).
- PowerPoint “A arte Barroca”
- PowerPoint (Tibães)
Actividades
- Proposta de audição de excertos de
músicas barrocas.
- O que dizem os documentos (Manual).
Atividades
- Plano de Estudo 6 (Caderno de Atividades).
Slides
- Iluminismo (antecedentes e
consequências).
Atividade de ampliação
Os avanços do conhecimento:
– Os avanços científicos e técnicos e as
questões éticas.
- Os progressos na medicina e nas
biotecnologias.
- A revolução na eletrónica: as
Telecomunicações, a Informática e a Robótica.
- Dos ideais iluministas de Condorcet às
Metas do
milénio.
- O que dizem os documentos (Manual).
Slides
- O urbanismo pombalino.
O passado e a atualidade
Atividades de sistematização
- registar seletivamente, de forma supervisionada
mas progressivamente autónoma, a informação
recolhida em fontes históricas;
- elaborar pequenas sínteses com base em dados
recolhidos em fontes históricas analisadas

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do
desempenho científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
3ºPERÍODO

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

 Aplicação prática
dos conhecimentos
 Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Aprendizagens Essenciais

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

 Aquisição de
conhecimentos

50%

6- A REVOLUÇÃO AGRÍCOLA E ARRANQUE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

CRESCIMENO E RUTURAS NO MUNO OCIDENTAL NOS SÉC. XVIII E XIX

Critérios de
Classificação
Domínios
/Temas e Peso
Áreas

- Analisar as condições que favoreceram o
arranque da Revolução industrial e as alterações
verificadas no regime de produção;
Crítico e
analítico;
Sistematizado
re
organizador

- Relacionar passado com atualidade;
- Demonstrar uma cidadania responsável e
crítica;

(A,B,C, D, H, I)

- Identificar/aplicar os conceitos:
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Revolução agrícola;
Enclosure;
Explosão demográfica;
Êxodo rural;
Revolução industrial;
Maquinofatura

DISCIPLINA: História

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
Localização no Espaço e no Tempo dos perceções e opiniões;
conteúdos deste subdomínio.
- Entrevistas;
- O que dizem os documentos (Manual).
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
Slides
54/2018).

-Da revolução agrícola à revolução industrial.
 Observação:
- PowerPoint “A Revolução Agrícola”.
- Grelha de observação do desempenho
Atividades
científico/atitudinal;
- Proposta de visionamento de um - Lista de verificação de
documentário: “Revolução Industrial” e atividades/trabalhos propostos;
excertos do filme “Tempos modernos”
- Grelha de observação do trabalho
- O que dizem os documentos (Manual
Atividade de ampliação

experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

- Os piores sítios do mundo para se ser criança,  Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
no século XXI
- O que dizem os documentos (Manual).
- Atividades de síntese e conclusão

- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

- registar seletivamente, de forma
supervisionada
mas
progressivamente
 Testagem:
autónoma, a informação recolhida em fontes - Testes;
históricas;
- Questionamento oral;

- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Avaliação*

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação prática
dos conhecimentos

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Crítico e
analítico;
Sistematizado
re
organizador
(A,B,C, D, H, I)

 Atitudes e valores
perante o
conhecimento

50%

das revoluções liberai

CRESCIMENTO E RUTURAS NO MUNDO OCIDENTAL NOS SÉCULOS XVIII E XIX
7 -O TRINFO DAQS REVOLUÇÕES LIBERAIS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

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

- Elaboração de barras cronológicas e mapas
para localização no Espaço e no Tempo dos
conteúdos deste subdomínio.
- análise dos documentos (manual)

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

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

DISCIPLINA: História

- Demonstrar uma cidadania responsável e
crítica;
Identificar/aplicar os conceitos:
Liberalismo;
Constituição;
Cidadania;
Carta Constitucional;
Sufrágio censitário / sufrágio universal;
Monarquia constitucional/Estado
federal/República.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Observação:
Slides
- Revoluções liberais e movimentos - Grelha de observação do desempenho
autonomistas.
As
Revoluções
liberais científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atlânticas.
atividades/trabalhos propostos;
Proposta de visionamento do filme, “O
- Grelha de observação do trabalho
Patriota”, Roland Emmerich, 2000.
experimental;
Revolução Americana (documentário))
- Grelha de observações orais;
Slides
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- Alterações introduzidas com a Revolução 54/2018).
francesa.
 Análise de Conteúdo:
Proposta de visionamento dos filmes:
- Portefólios;
Maria Antonieta, Sofia Coppola, 2006.
- Relatórios de atividades;
Atividade de ampliação
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Debate: Serão os Direitos Individuais uma - Trabalhos escritos;
conquista permanente?
- Cadernos diários;
Proposta de leitura de excertos de textos da -Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
obra 1808, de Laurentino Gomes, 2008.
54/2018).
Slides
- A difícil implantação do liberalismo em  Testagem:
Portugal.
- Testes;
Atividade de ampliação
- Questionamento oral;
- A partida da Família Real para o - Fichas de trabalho;
Brasil...Comparação com fuga da população - Questões aula;
- Miniteste;
brasileira para Portugal, nos dias de hoje;
. Sensibilização dos alunos para a importância - Testes digitais;
- Quizzes;
para o poder de voto enquanto ato de - Outros (dando cumprimento ao DL nº
cidadania.
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: História

ANO: 8º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação*

Descritores
do Perfil
dos Alunos

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

45%

Localizar e compreender os lugares e as regiões

 Aquisição de
conhecimentos

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Aprendizagens Essenciais

-Interpretar mapas temáticos simples (com uma variável),
relativos a fenómenos demográficos e culturais, usando o
título e a legenda.
-Representar, em mapas a diferentes escalas, variáveis
relativas a fenómenos demográficos, usando o título e a
legenda.
-Comparar o comportamento de diferentes indicadores
demográficos, no tempo e no espaço, enunciando fatores
que explicam os comportamentos observados.
-Identificar padrões na distribuição da população e do
povoamento, à escala nacional, europeia e mundial,
enunciando fatores responsáveis por essa distribuição.
-Identificar padrões na distribuição dos fluxos migratórios, à
escala nacional, europeia e mundial, enunciando os
respetivos fatores.
-Localizar cidades, em mapas de diferentes escalas.
-Enunciar fatores responsáveis pelos padrões da organização
das áreas funcionais da cidade, interpretando plantas
funcionais.
- Identificar as principais atividades económicas da
comunidade local, recorrendo ao trabalho de campo.
-Caracterizar os principais processos de produção e
equacionar a sua sustentabilidade (extração mineira,
agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio,
serviços e turismo).
-Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades
económicas, a nível mundial, e em Portugal, enunciando
fatores responsáveis pela sua distribuição.
-Comparar os diferentes tipos de transporte, quanto às
respetivas vantagens e desvantagens.
-Identificar padrões na distribuição de diferentes redes de
transporte e telecomunicações, a nível mundial, e em
Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua
distribuição.
-Determinar a acessibilidade de lugares, simulando redes
topológicas simples.
-Aplicar as TIC para localizar, descrever e compreender os
fenómenos sociodemográficos.

DISCIPLINA: Geografia

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:
 Explorar documentos vários: mapas, gráficos,
textos, imagens… em suportes variados (eManual, banco de imagens, computador, vídeo…).
 Ler e interpretar mapas de diferentes escalas.
 Articular com rigor o uso consistente do
conhecimento geográfico.
 Analisar factos e situações, identificando os seus
elementos ou dados.
 Representar
gráfica,
cartográfica
e
estatisticamente a informação geográfica,
proveniente de trabalho de campo (observação
direta) e de diferentes fontes documentais
(observação indireta).
 Realizar tarefas de memorização, verificação e
consolidação, associadas à compreensão e ao uso
de saber, bem como à mobilização do
memorizado, privilegiando a informação
estatística e cartográfica (analógica e/ou digital).
 Selecionar informação geográfica pertinente.
 Organizar de forma sistematizada da leitura e do
estudo autónomo.
 Mobilizar diferentes fontes de informação
geográfica na construção de respostas para os
problemas investigados, incluindo mapas,
diagramas, globos, fotografias aéreas e TIG
(incluindo, por exemplo Google Earth, Google
Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data).
 Explorar animações e apresentações.
 Estabelecer relações intra e interdisciplinares.
 Caraterizar a estrutura da população, a partir da
construção de pirâmides etárias de diferentes
países.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação*

Descritores
do Perfil
dos Alunos

Aprendizagens Essenciais
(c + d + e)

DISCIPLINA: Geografia

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
- Formular hipóteses para a representação
perceções e opiniões;
cartográfica a utilizar face a um fenómeno ou
- Entrevistas;
evento.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- Criar um objeto, mapa, esquema conceptual, texto
54/2018).
ou solução, face a um desafio geográfico.
- Organizar um Atlas com diferentes formas de  Observação:
- Grelha de observação do desempenho
representar a superfície terrestre, apresentando
científico/atitudinal;
argumentos a favor face às diferentes
- Lista de verificação de
representações da Terra escolhidas.
atividades/trabalhos propostos;
- Interrogar-se sobre a relação entre territórios e
- Grelha de observação do trabalho
fenómenos geográficos por comparação de mapas
experimental;
com diferentes escala.
- Grelha de observações orais;
- Analisar diferentes cenários de evolução de
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
características inerentes ao meio natura.
54/2018).
- Usar modalidades diversas para expressar as
aprendizagens em relação a diferentes territórios
(por exemplo, imagens, infografias, mapas em  Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
diferentes escalas.
- Relatórios de atividades;
- Criar soluções estéticas criativas e pessoais para
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
representar factos e fenómenos geográficos.
- Trabalhos escritos;
- Participar em debates/simulações que requeiram
- Cadernos diários;
sustentação de afirmações, elaboração de opiniões
-Reflexões criticas;
ou análise de factos ou dados.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- Investigar problemas ambientais e sociais,
54/2018).
utilizando guiões de trabalho e questões

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

30%

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços
geográficos

(Continuação)

A
B
C
D
E
F
G
H
I

-Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas
com fatores físicos e humanos, utilizando mapas a
diferentes escalas.
-Reconhecer aspetos que conferem singularidade a cada
região, comparando características culturais, do
povoamento e das atividades económicas.
-Descrever situações de equilíbrio ou rutura entre a
população e os recursos naturais, em diferentes contextos
geográficos e económicos, explicando a ação de fatores
naturais e humanos.
-Explicar causas e consequências dos fluxos migratórios, a
diferentes escalas.
-Identificar problemas das áreas urbanas aplicandos
questionários.
-Descrever exemplos de impactes da ação humana no
território, apoiados em fontes fidedignas.
-Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na
gestão de recursos naturais, exemplificando com casos
concretos, a diferentes escalas.

geograficamente relevantes (O quê?, Onde?,
 Testagem:
Como?, Como se distribui?, Porquê? e Para quê?).
- Testes;
- Pesquisar exemplos concretos de solidariedade
- Questionamento oral;
territorial e sentido de pertença face ao
- Fichas de trabalho;
ordenamento do território.
- Questões aula;
- Aplicar trabalho de equipa em trabalho de campo.
- Miniteste;
- Participar em campanhas de sensibilização para
- Testes digitais;
um ambiente e ordenamento do território
- Quizzes;
sustentáveis.
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Classificação
Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação*

Descritores
do Perfil
dos Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

25%

Comunicar e participar

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Aprendizagens Essenciais

-Apresentar exemplos de soluções para a gestão pacífica e
sustentável dos conflitos entre recursos naturais e a
população.
-Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização
para minimizar os impactes ambientais, socioeconómicos e
culturais da distribuição e evolução da população e do
povoamento, a diferentes escalas.
-Enunciar medidas para fomentar a cooperação entre povos
e culturas, que coexistem no mesmo território.
-Relatar medidas para melhorar a qualidade de vida e o
bem-estar das populações urbanas, rurais e migrantes.
-Explicar a importância do diálogo e da cooperação
internacional na preservação da diversidade cultural.
- Representar o levantamento funcional das atividades
económicas da comunidade local, utilizando diferentes
técnicas de expressão gráfica e cartografia.
- Apresentar exemplos para uma distribuição mais equitativa
entre a produção e o consumo, a diferentes escalas.
- Participar de forma ativa em campanhas de sensibilização
para a promoção da maior sustentabilidade das atividades
económicas, a diferentes escalas (local, regional, etc.).
- Selecionar o modo de transporte mais adequado em
função do fim a que se destina e das distâncias (absolutas e
relativas).
- Relatar exemplos do impacte da era digital na sociedade.

DISCIPLINA: Geografia

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Colaborar com outros, auxiliar terceiros em
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
tarefas.
54/2018).
- Fornecer feedback dos resultados dos estudos
efetuados para melhoria ou aprofundamento de
 Observação:
ações.
- Grelha de observação do desempenho
- Conceber situações onde determinado
científico/atitudinal;
conhecimento possa ser cartografado;
- Lista de verificação de
- Analisar textos ou suportes gráficos e cartográficos
atividades/trabalhos propostos;
com diferentes perspetivas de um mesmo
- Grelha de observação do trabalho
problema, concebendo e sustentando um ponto de
experimental;
vista próprio;
- Grelha de observações orais;
- Fazer projeções, nomeadamente face aos desafios
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
demográficos e de sustentabilidade do território
54/2018).
português;
(Continuação)

 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Geografia

ANO: 8º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Ensino Básico – 8.º Ano
Domínio
(Ponderação)

Intercultura
lidade
(25%)

Saúde
(25%)

Media
(25%)

Voluntariado
(25%)

Aprendizagens
essenciais
(Aprendizagens
esperadas)
• Conceção de
cidadania ativa
• Identificação de
competências
essenciais de
formação cidadã
(Competências para
uma Cultura da
Democracia)

Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
Dimensões a
Avaliar
(ponderação)
a)

Competências
pessoais e
sociais

• Atitude cívica
individual – identidade
Pensamento
cidadã, autonomia
crítico e criativo
individual, direitos
humanos;
• Relacionamento
interpessoal –
comunicação, diálogo;
• Relacionamento
social e intercultural –
democracia,
desenvolvimento
humano sustentável,
globalização e
interdependência,
paz, e gestão de
conflitos.

Descritores

Conhecimentos

Competências
de participação

- Demonstra autonomia na realização das atividades;
- Participa na aula;
-Demonstra capacidade para ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar
diferentes pontos de vista, ganhando novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade;
-Demonstra capacidade de adequar comportamentos em contextos de cooperação,
partilha, colaboração e competição;
- Estabelece relações empáticas com os adultos;
- Demonstra capacidade de trabalhar em equipa;
- Demonstra interesse pelos outros e pelo bem comum;
- Colabora na tomada de decisões de assuntos da turma (resolução de conflitos,
definição de regras, etc.);
- Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar e
mobilizar informação de forma crítica e autónoma;
- Pesquisa e utiliza informação relevante, avaliando a sua fiabilidade e identificando
as fontes e sua credibilidade;
- Participa com novas ideias;
- Comunica e colabora de forma adequada e segura, utilizando diferentes
ferramentas;
- Argumenta e contra-argumenta, expondo as suas ideias;
- Avalia criticamente o seu contributo e dos pares;
- Conhece e identifica a padrões/problemas/problemáticas inerentes e relacionadas
com os Domínios da Educação para a Cidadania;
- Estabelece relações entre os fenómenos;
-Compreende e explica a responsabilidade dos comportamentos humanos ao nível
social, cultural e ambiental;
-Propõe soluções concretas para mudanças das estruturas/ comportamento humano
ao nível social, cultural e ambiental;
- Revela curiosidade e vontade de saber mais;
- Envolve-se nas atividades de conceção, implementação e conclusão do projeto;
- Envolve-se na definição da temática a trabalhar (problemática e questões
associadas);
- Planifica e organiza o trabalho de pesquisa e equipa;
- Seleciona e organiza informação relevante de acordo com a tarefa/tema abordado;
- Gere o projecto e toma decisões para resolver problemas;
- Apresenta trabalhos em suportes diversificados com criatividade e originalidade.

Descritores
do Perfil do
Aluno

Técnicas/Instrumentos de
avaliação

• E
• F

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

• D
• H

• C
• I
• G

• A
• B
• J

• Observação:
- Grelha de observação do
desempenho atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Apresentação oral de trabalhos;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

a) Segundo as orientações da coordenação nacional da ENEC (Módulo 6 do MOOC/2017: Cristina Milagre, Luís Gonçalves; Maria José Neves; Sofia Almeida Santos)

NOTA: Cada domínio deve ser avaliado nas quatro dimensões acima referidas, com as respetivas ponderações, sendo a avaliação predominantemente formativa, com momentos de feedback de qualidade aos alunos.
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PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Temas

• Aquisiçã
o de
conhecim
entos

NÚMEROS E OPERAÇÕES

Resolução de problemas / Pensamento computacional(40%)
Raciocínio Matemático / conexões matemáticas ( 40%)
Comunicação Matemática / Representações matemáticas ( 20%)

Domínios

Critérios de
Avaliação*

• Aplicaçã
o prática
dos
conhecim
entos
• Atitudes
e valores
perante o
conhecim
ento

Descritores do
Perfil dos
Alunos
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Aprendizagens Essenciais
Números inteiros /Números racionais/
Números reais/ Resolução de problemas
• Reconhecer números inteiros e racionais nas suas
diferentes representações, incluindo a notação
científica, em contextos matemáticos e não
matemáticos.
• Identificar números irracionais (raiz quadrada de um
número natural que não é um quadrado perfeito, )
como números cuja representação decimal é uma dízima
infinita não periódica.
• Comparar números racionais e irracionais (raízes
quadradas, ), em contextos diversos, com e sem
recurso à reta real.
• Calcular, com e sem calculadora, incluindo a
potenciação de expoente inteiro de números racionais,
recorrendo a valores exatos e aproximados e em
diferentes representações, avaliar os efeitos das
operações e fazer estimativas plausíveis.
• Resolver problemas com números racionais em
contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo
e aplicando estratégias de resolução, incluindo a
utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos
resultados.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA

Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos • Inquérito:
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem - Questionários orais/escritos
matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, sobre perceções e opiniões;
- Entrevistas;
operações, e procedimentos matemáticos).
- Outros (dando cumprimento ao
• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, DL nº 54/2018).
explorações, investigações, resolução de problemas,
• Observação:
exercícios, jogos).
• Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, - Grelha de observação do
incluindo os de tecnologia digital, na resolução de desempenho científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
problemas e em outras tarefas de aprendizagem.
atividades/trabalhos propostos;
• Interpretar, usar e
relacionar diferentes
- Grelha de observação do
representações das ideias matemáticas, em contextos trabalho experimental;
diversos.
- Grelha de observações orais;
• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no - Outros (dando cumprimento ao
campo numérico e aplicar essas ideias em outros DL nº 54/2018).
domínios matemáticos e não matemáticos.
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I,
J)
Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G)

Aprendizagens Essenciais
Raciocínio matemático/ Comunicação matemática
• Desenvolver a capacidade de abstração e de
generalização, e de compreender e construir
argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.
• Exprimir oralmente e por escrito de ideias
matemáticas, com precisão e rigor, para justificar
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao
vocabulário e linguagem próprios da matemática
(convenções, notações, terminologia e simbologia).
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu
percurso escolar e na vida em sociedade.
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o
seu papel no desenvolvimento das outras ciências e
domínios da atividade humana e social.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de
conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem
de novos conhecimentos.
• Resolver e formular problemas, analisar estratégias
variadas de resolução, e apreciar os resultados obtidos.
• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar
raciocínios lógicos e outros argumentos matemáticos,
discutindo e criticando argumentos de outros.
• Comunicar utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e
justificar, raciocínios, procedimentos e conclusões.
• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos,
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

GEOMETRIA E MEDIDA

Resolução de problemas / Pensamento computacional(40%)
Raciocínio Matemático / conexões matemáticas ( 40%)
Comunicação Matemática / Representações matemáticas ( 20%)

Critérios de
Classificação

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais
Figuras Geométricas/ Áreas e Volumes/
Isometrias/ Teorema de Pitágoras/ Resolução de
problemas
• Analisar sólidos geométricos, incluindo pirâmides e
cones, identificando propriedades relativas a esses
sólidos, e classificá-los de acordo com essas
propriedades.
• Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de
áreas da superfície e de volumes de sólidos, incluindo
pirâmides e cones, e usá-las na resolução de problemas
em contextos matemáticos e não matemáticos.
• Reconhecer e representar isometrias, incluindo a
translação associada a um vetor, e composições simples
destas transformações, usando material e instrumentos
apropriados, incluindo os de tecnologia digital, e utilizálas em contextos matemáticos e não matemáticos,
prevendo e descrevendo os resultados obtidos.
• Demonstrar o teorema de Pitágoras e utilizá-lo na
resolução de problemas em contextos matemáticos e
não matemáticos.
• Resolver problemas usando ideias geométricas em
contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo
e aplicando estratégias de resolução, incluindo a
utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos
resultados.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos
variados, numa abordagem do espaço ao plano, que
favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática
com sentido (dos conceitos, propriedades, operações e
procedimentos matemáticos).
• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos,
explorações, investigações, resolução de problemas,
exercícios, jogos).
• Utilizar modelos geométricos e outros materiais
manipuláveis, e instrumentos variados incluindo os de
tecnologia digital e a calculadora, na exploração de
propriedades de figuras no plano e de sólidos
geométricos.
• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua,
compasso, esquadro e transferidor) na construção de
objetos geométricos.
• Visualizar e interpretar representações de figuras
geométricas.
• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas em
geometria e aplicar essas ideias em outros domínios
matemáticos e não matemáticos.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais
Raciocínio matemático/Comunicação matemática
• Desenvolver a capacidade de abstração e de
generalização e de compreender a noção de
demonstração, e construir argumentos matemáticos e
raciocínios lógicos.
• Exprimir oralmente e por escrito de ideias
matemáticas, com precisão e rigor, para justificar
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao
vocabulário e linguagem próprios da geometria e da
matemática em geral (convenções, notações,
terminologia e simbologia).
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o
seu papel no desenvolvimento das outras ciências e
áreas da atividade humana e social.
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu
percurso escolar e na vida em sociedade.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de
conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem
de novos conhecimentos.
• Resolver e formular problemas, analisar estratégias
variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos.
• Abstrair e generalizar, e de reconhecer e elaborar
raciocínios e argumentos, discutindo e criticando
argumentos de outros.
• Comunicar utilizando a linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever e justificar,
raciocínios, procedimentos e conclusões.
• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos,
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁLGEBRA

Resolução de problemas / Pensamento computacional(40%)
Raciocínio Matemático / conexões matemáticas ( 40%)
Comunicação Matemática / Representações matemáticas ( 20%)

Critérios de
Classificação

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais
Sequências e regularidades/Equações/ Funções/
Resolução de problemas
• Reconhecer regularidades e determinar uma lei de
formação de uma sequência de números racionais e uma
expressão algébrica que a representa.
• Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º
grau e do 2.º grau, incompletas, a uma incógnita e usálas para representar situações em contextos
matemáticos e não matemáticos.
• Resolver sistemas de equações do 1.º grau a duas
incógnitas, e interpretar graficamente a sua solução.
• Reconhecer uma função em diversas representações, e
interpretá-la como relação entre variáveis e como
correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usar
funções para representar e analisar situações, em
contextos matemáticos e não matemáticos.
• Representar e interpretar graficamente uma função
afim e relacionar a representação gráfica com a algébrica
e reciprocamente.
• Resolver problemas utilizando equações e funções, em
contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo
e aplicando estratégias para a sua resolução, incluindo a
utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos
resultados.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem
matemática com sentido (dos conceitos, propriedades,
regras e procedimentos matemáticos).
• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos,
explorações, investigações, resolução de problemas,
exercícios, jogos).
• Utilizar tecnologia digital, nomeadamente aplicações
interativas, programas computacionais específicos e
calculadora.
• Identificar e analisar regularidades em sequências
numéricas, e formular e representar as leis de formação
dessas sequências (em enunciados verbais, tabelas,
expressões algébricas).
• Efetuar operações com polinómios (adição algébrica e
multiplicação) e reconhecer e utilizar casos notáveis da
multiplicação de binómios.
• Usar equações para modelar situações de contextos
variados, resolvendo-as e discutindo as soluções obtidas.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais
Raciocínio matemático/Comunicação matemática
• Desenvolver a capacidade de abstração e de
generalização, e de compreender e construir
argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas,
com precisão e rigor, para explicar e justificar
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao
vocabulário e linguagem próprios da matemática
(convenções, notações, terminologia e simbologia).
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o
seu papel no desenvolvimento das outras ciências e
domínios da atividade humana e social.
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu
percurso escolar e na vida em sociedade.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
• Analisar e representar funções e relacionar as suas
diversas representações, e usá-las para resolver
problemas em situações de contextos variados.
• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no
campo algébrico e aplicar essas ideias em outros
domínios matemáticos e não matemáticos.
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de
conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem
de novos conhecimentos.
• Resolver e formular problemas, analisar estratégias
variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos.
• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar
raciocínios lógicos e outros argumentos matemáticos,
discutindo e criticando argumentos de outros.
• Comunicar utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e
justificar, procedimentos, raciocínios e conclusões.
• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos,
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS

Resolução de problemas / Pensamento computacional(40%)
Raciocínio Matemático / conexões matemáticas ( 40%)
Comunicação Matemática / Representações matemáticas ( 20%)

Critérios de
Classificação

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais
Planeamento estatístico /Tratamento de dados
/Resolução de Problemas
• Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la
para resolver problemas e tomar decisões informadas e
fundamentadas.
• Recolher, organizar e representar dados recorrendo a
diferentes representações, incluindo o diagrama de
extremos e quartis, e interpretar a informação
representada.
• Distinguir as noções de população e amostra,
discutindo
os
elementos
que
afetam
a
representatividade de uma amostra em relação à
respetiva população.
• Analisar e interpretar informação contida num
conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas
mais adequadas (mediana, quartis, amplitude
interquartis, média, moda e amplitude) e reconhecer o
seu significado no contexto de uma dada situação.
• Planear e realizar estudos que envolvam
procedimentos estatísticos, e interpretar os resultados
usando linguagem estatística, incluindo a comparação de
dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas
semelhanças e diferenças.
• Resolver problemas envolvendo a organização e
tratamento de dados em contextos familiares variados e
utilizar medidas estatísticas para os interpretar e tomar
decisões.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos
variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem
matemática com sentido (dos conceitos, propriedades,
regras e procedimentos matemáticos).
• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos,
explorações, investigações, resolução de problemas,
exercícios, jogos).
• Recolher dados de natureza variada e usar formas
diversificadas para a sua organização e tratamento e
para a apresentação de resultados.
• Formular questões em contextos familiares variados e
desenvolver investigações estatísticas, recorrendo a
bases de dados diversas, organizando e representando
dados e interpretando resultados.
• Realizar estudos estatísticos baseados em situações
reais, relacionando com outros domínios matemáticos e
contextos não matemáticos, os conceitos e
procedimentos estatísticos envolvidos.
• Utilizar recursos tecnológicos (por exemplo,
calculadora gráfica ou folha de cálculo) para representar
e tratar a informação recolhida.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais
Raciocínio matemático /Comunicação matemática
• Desenvolver a capacidade de compreender e de
construir argumentos e raciocínios estatísticos.
• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios,
procedimentos e conclusões, utilizando linguagem
própria da estatística (convenções, notações,
terminologia e simbologia).
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o
seu papel no desenvolvimento das outras ciências e
domínios da atividade humana e social.
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar
o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu
percurso escolar e na vida em sociedade.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Sugestões de atividades/ações estratégicas de ensino
orientadas para o Perfil dos Alunos:
• Resolver problemas em que se recorra a medidas
estatísticas para interpretar e comparar resultados,
analisar estratégias variadas de resolução, e apreciar os
resultados obtidos.
• Interpretar e criticar informação e argumentação
estatística, nomeadamente a divulgada nos media.
• Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever e
explicar representações dos dados e as interpretações
realizadas, raciocínios, procedimentos e conclusões,
discutindo argumentos e criticando argumentos dos
outros.
• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos,
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA

ANO: 8º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar
(momentos de feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO
Critérios de
Classificação
Temas

Domínios

Conhecimento
científico- Factos
e Procedimentos

Peso

Critérios de
Avaliação

Conhecedor/
sabedor/
culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Raciocínio Científico 25%
• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Comunicação
Científica

25%

• Atitudes e
valores perante o
conhecimento
Atividade prática e
experimental

25%

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Promover estratégias que envolvam

25%
• Aquisição de
conhecimentos

TERRA, UM PLANETA COM VIDA
SISTEMA TERRA

Descritores do
Perfil dos
Alunos

-Explicar as principais condições da
aquisição de conhecimento,
Terra que permitiram o
informação e outros
desenvolvimento e a manutenção da vida, articulando
saberes, relativos aos conteúdos das
com saberes de outras disciplinas.
- Interpretar gráficos da evolução da
temperatura e do dióxido de carbono
atmosférico ao longo do tempo
geológico.
-Relacionar a influência dos seres
vivos com a evolução da atmosfera
terrestre e o efeito de estufa na Terra.

Criativo (A, C,
D, J)

-Distinguir o sistema Terra dos seus
subsistemas, identificando as
potencialidades dos mesmos na
geração da vida na Terra.
- Analisar criticamente o papel das
rochas e do solo na existência de vida no
meio terrestre e dos subsistemas na
manutenção da vida.

AE, que impliquem:
- necessidade de rigor, articulação e uso
consistente de conhecimentos;
- seleção de informação pertinente;
- organização sistematizada de leitura e
estudo autónomo;
- análise de factos, teorias, situações,
identificando os seus elementos ou
dados;
- tarefas de memorização, verificação e
consolidação, associadas a compreensão
e uso de saber, bem como a mobilização
do memorizado;
- estabelecer relações intra e
interdisciplinares.
Promover estratégias que envolvam a
criatividade dos alunos:
- imaginar hipóteses face a um
fenómeno ou evento;
- conceber situações onde determinado
conhecimento possa ser aplicado;
- imaginar alternativas a uma forma
tradicional de abordar uma
situação-problema;

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO
Critérios de
Classificação
Temas Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

TERRA, UM PLANETA COM VIDA
CÉLULA

• Aquisição de
conhecimentos

• Aplicação prática
dos conhecimentos

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
(cont.)
nº 54/2018).
- criar um objeto, texto ou solução face a um • Observação:
-Distinguir células eucarióticas de células
desafio;
- Grelha de observação do
procarióticas.
- analisar textos ou outros suportes com
desempenho científico/atitudinal;
diferentes pontos de vista, concebendo e
- Lista de verificação de
- Reconhecer a célula como unidade básica
sustentando um ponto de vista próprio;
atividades/trabalhos propostos;
dos seres vivos, identificando os principais
- fazer predições;
- Grelha de observação do trabalho
constituintes das células eucarióticas.
- usar modalidades diversas para expressar
experimental;
as aprendizagens (por exemplo, imagens);
- Grelha de observações orais;
-Distinguir os níveis de organização biológica - criar soluções estéticas criativas e pessoais.
- Outros (dando cumprimento ao DL
dos seres vivos e dos ecossistemas.
nº 54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO

Critérios de
Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

Descritores do
Perfil dos Alunos

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

SUSTENTABILIDADE DA TERRA
FATORES ABIÓTICOS

• Aquisição de
conhecimentos

Aprendizagens Essenciais

-Caraterizar um ecossistema na zona
envolvente da escola (níveis de organização
biológica, biodiversidade) a partir de dados
recolhidos no campo.
- Relacionar os fatores abióticos - luz, água,
solo, temperatura – com a sua influência
nos ecossistemas, apresentando exemplos
de adaptações dos seres vivos a esses
fatores e articulando com saberes de outras
disciplinas (ex.: Geografia).

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

-Interpretar a influência de alguns fatores
abióticos nos ecossistemas, em geral, e
aplicá-la em exemplos da região envolvente
da escola.

Sugestões de atividades/ações estratégicas
de ensino orientadas para o Perfil dos
Alunos:

Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos,
incidindo em:
- mobilizar o discurso (oral e escrito)
argumentativo (expressar uma tomada de
posição, pensar e apresentar argumentos e
contra-argumentos, rebater os contraargumentos);
- organizar debates que requeiram
sustentação de afirmações, elaboração de
opiniões ou análise de factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos numa
perspetiva disciplinar e interdisciplinar,
incluindo conhecimento disciplinar
específico;
- analisar textos com diferentes pontos de
vista;
- confrontar argumentos para encontrar
semelhanças, diferenças, consistência
interna;
- problematizar situações;
- analisar factos, teorias, situações,
identificando os seus elementos ou dados,
em particular numa perspetiva disciplinar e
interdisciplinar.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO
Critérios de
Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

SUSTENTABILIDADE NA TERA
RELAÇÕES BIÓTICAS

• Aquisição de
conhecimentos

Descritores do Perfil
dos Alunos

Aprendizagens Essenciais

-Distinguir interações intraespecíficas de
interações interespecíficas e explicitar
diferentes tipos de relações bióticas.

-Interpretar informação relativa a
dinâmicas populacionais decorrentes de
relações bióticas, avaliando as suas
consequências nos ecossistemas.

• Aplicação prática
dos conhecimentos

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas
para o Perfil dos Alunos:

Promover estratégias que envolvam
por parte do aluno:
- tarefas de pesquisa sustentada por
critérios, com autonomia progressiva;
- incentivo à procura e
aprofundamento de informação;
- recolha de dados e opiniões para
análise de temáticas em estudo.
Promover estratégias que
requeiram/induzam por parte do
aluno:
- aceitar ou argumentar pontos de
vista diferentes;
- promover estratégias que induzam
respeito por diferenças de
características, crenças ou opiniões;
- confrontar ideias e perspetivas
distintas sobre abordagem de um
dado problema e ou maneira de o
resolver, tendo em conta, por
exemplo, diferentes perspetivas
culturais, sejam de incidência local,
nacional ou global.
Promover estratégias que envolvam
por parte do aluno:
- tarefas de síntese;
- tarefas de planificação, de revisão e
de monitorização;
- registo seletivo;
- organização (por exemplo,
construção de sumários, registos de
observações, relatórios de visitas
segundo critérios e objetivos

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de
Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções
e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO
Critérios de
Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de Avaliação

Descritores do
Perfil dos Alunos

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

SUSTENTABILIDADE NA TERRA
CADEIAS TRÓFICAS E CICLO DA MATÉRIA

• Aquisição de
conhecimentos

-Sistematizar cadeias tróficas de ambientes
aquáticos e terrestres predominantes na
região envolvente da escola, indicando formas
de transferência de energia.
-Interpretar cadeias tróficas, partindo de
diferentes exemplos de teias alimentares.

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
• Aplicação prática
dos conhecimentos

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Aprendizagens Essenciais

-Analisar criticamente exemplos de impactes
da ação humana que condicionem as teias
alimentares, discutindo medidas de
minimização dos mesmos nos ecossistemas.
- Explicar o modo como as atividades dos
seres vivos interferem nos ciclos de matéria e
promovem a sua reciclagem nos ecossistemas.
- Interpretar as principais fases dos ciclos da
água, do carbono e do oxigénio, com base em
informação diversificada e valorizando
saberes de outras disciplinas.
-Analisar criticamente exemplos teoricamente
enquadrados acerca do modo como a ação
humana pode interferir nos ciclos de matéria
e afetar os ecossistemas.
-Caracterizar as fases de uma sucessão
ecológica em documentos diversificados sobre
sucessões ecológicas primárias e secundárias

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas
para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos
de Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
Promover estratégias que envolvam
perceções e opiniões;
por parte do aluno:
- Entrevistas;
- tarefas de pesquisa sustentada por
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
critérios, com autonomia
54/2018).
progressiva;
- incentivo à procura e
• Observação:
aprofundamento de informação;
- Grelha de observação do
- recolha de dados e opiniões para
desempenho científico/atitudinal;
análise de temáticas em estudo.
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
Promover estratégias que
- Grelha de observação do trabalho
requeiram/induzam por parte do
experimental;
aluno:
- Grelha de observações orais;
- aceitar ou argumentar pontos de
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
vista diferentes;
54/2018).
- promover estratégias que induzam
respeito por diferenças de
características, crenças ou opiniões; • Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- confrontar ideias e perspetivas
- Relatórios de atividades;
distintas sobre abordagem de um
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
dado problema e ou maneira de o
- Trabalhos escritos;
resolver, tendo em conta, por
- Cadernos diários;
exemplo, diferentes perspetivas
-Reflexões críticas;
culturais, sejam de incidência local,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
nacional ou global.
54/2018).
Promover estratégias que envolvam
• Testagem:
por parte do aluno:
- Testes;
- tarefas de síntese;
- Questionamento oral;
- tarefas de planificação, de revisão
- Fichas de trabalho;
e de monitorização;
- Questões aula;
- registo seletivo;
- Miniteste;
- organização (por exemplo,
- Testes digitais;
construção de sumários, registos de
- Quizzes;
observações, relatórios de visitas
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
segundo critérios e objetivos);
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO
Critérios de Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de Avaliação

Descritores do Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:

-Discutir causas e consequências da alteração

SUSTENTABILIDADE NA TERRA
ALTERAÇÕES DOS ECOSSISTEMAS

• Aquisição de
conhecimentos

• Aplicação prática
dos conhecimentos

Questionador
(A, F, G, I, J)

Comunicador
(A, B, D, E, H)

Autoavaliador
(transversal às
áreas)
• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

dos ecossistemas, justificando a importância
do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do
modo como a sua gestão pode contribuir
para alcançar as metas de um
desenvolvimento sustentável.

- elaboração de planos gerais, esquemas;
- promoção do estudo autónomo com o
apoio do professor, identificando quais os
obstáculos e formas de os ultrapassar.

-Discutir opções para a conservação dos
ecossistemas e o seu contributo para as
necessidades humanas, bem como a
importância da ciência e da tecnologia na sua
conservação.

Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
- saber questionar uma situação;
- organizar questões para terceiros, sobre
conteúdos estudados ou a estudar;
- interrogar-se sobre o seu próprio
conhecimento prévio.

-Distinguir catástrofes de origem natural de
catástrofe de origem antrópica, identificando
as causas das principais catástrofes de origem
antrópica e valorizando saberes de outras
disciplinas
-Explicar o modo como a poluição, a
desflorestação, os incêndios e as invasões
biológicas podem afetar os ecossistemas.
Interpretar a influência de alguns agentes
poluentes nos ecossistemas, partindo de
problemáticas locais ou regionais e
analisando criticamente os resultados
obtidos.
-Discutir medidas que diminuam os impactes
das catástrofes de origem natural e de
origem antrópica nos ecossistemas, em geral,
e nos ecossistemas da zona envolvente da
escola, em particular.

Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
- ações de comunicação uni e
bidirecional;
- ações de resposta, apresentação,
iniciativa;
- ações de questionamento organizado.
Promover estratégias envolvendo
tarefas em que, com base em critérios,
se oriente o aluno para:
- realizar autoanálise;
- identificar pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens;
- descrever processos de pensamento
usados durante a realização de uma
tarefa ou abordagem de um problema;
- considerar o feedback dos pares para
melhoria ou aprofundamento de
saberes;

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
• Inquérito:
- Questionários orais/escritos
sobre perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do
desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do
trabalho experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO
Critérios de
Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

Descritores do Perfil
dos Alunos

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas
para o Perfil dos Alunos:

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
-a partir da explicitação de feedback
perceções e opiniões;
do professor, reorientar o seu
- Entrevistas;
trabalho, individualmente ou em
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
grupo.
54/2018).
•
Observação:
Promover estratégias que criem
- Grelha de observação do desempenho
oportunidades para o aluno:
científico/atitudinal;
- colaborar com outros, apoiar
- Lista de verificação de
terceiros em tarefas;
atividades/trabalhos propostos;
- fornecer feedback para melhoria ou
- Grelha de observação do trabalho
aprofundamento de ações;
experimental;
- apoiar atuações úteis para outros
- Grelha de observações orais;
(trabalhos de grupo).
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
Promover estratégias e modos de
• Análise de Conteúdo:
organização das tarefas que
- Portefólios;
impliquem por parte do aluno:
- Relatórios de atividades;
- a assunção de responsabilidades
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
adequadas ao que lhe for pedido;
- organizar e realizar autonomamente - Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
tarefas;
-Reflexões críticas;
- assumir e cumprir compromissos,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
contratualizar tarefas;
54/2018).
- a apresentação de trabalhos com
• Testagem:
auto e heteroavaliação;
- Testes;
- dar conta a outros do cumprimento
- Questionamento oral;
de tarefas e funções que assumiu.
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
(CONT.)

-Distinguir recursos energéticos de recursos

SUSTENTABILIDADE NA TERRA
RECURSOS NATURAIS

• Aquisição
de
conhecimento
s

• Aplicação
prática dos
conhecimento
s

• Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

não energéticos e recursos renováveis de
recursos não renováveis.
- Caraterizar diferentes formas de exploração
dos recursos naturais, indicando as principais
transformações dos recursos naturais.
-Discutir os impactes da exploração/
transformação dos recursos naturais e
propor medidas de redução dos mesmos e
de promoção da sua sustentabilidade.
- Relacionar o papel dos instrumentos de
ordenamento e gestão do território com a
proteção e a conservação da Natureza.
-Sistematizar informação relativa a Áreas
Protegidas em Portugal e no mundo,
explicitando medidas de proteção e de
conservação das mesmas.
- Identificar algumas associações e
organismos públicos de proteção e
conservação da Natureza existentes em
Portugal.

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de
Avaliação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO

Critérios de
Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

Descritores do Perfil
dos Alunos

Aprendizagens Essenciais

SUSTENTABILIDADE NA TERRA
GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS

-Explicar a importância da recolha, do
• Aquisição de
conhecimentos

Cuidador
de si e do
outro (B,
E, F, G)

tratamento e da gestão sustentável de
resíduos e propor medidas de redução de
riscos e de minimização de danos na
contaminação.
-Relacionar a gestão de resíduos e da água
com a promoção de um desenvolvimento
sustentável.

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

- Analisar criticamente os impactes
ambientais, sociais e éticos de casos de
desenvolvimento científico e tecnológico no
desenvolvimento sustentável e na melhoria
da qualidade de vida das populações
humanas.

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas
para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de Instrumentos de
Avaliação

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
Promover estratégias que induzam: - Entrevistas;
- ações solidárias para com outros
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
nas tarefas de aprendizagem ou na
54/2018).
sua organização /atividades de
• Observação:
entreajuda;
- Grelha de observação do desempenho
- posicionar-se perante situações
científico/atitudinal;
dilemáticas de ajuda a outros e de
- Lista de verificação de atividades/trabalhos
proteção de si;
propostos;
- disponibilidade para o
- Grelha de observação do trabalho
autoaperfeiçoamento.
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS
8ºANO

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1. Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a
mesma ponderação;
2. São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação
sumativa para classificar (momentos de feedback de qualidade);
3. Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
4. Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: Física e Química 8.º ANO

Critérios de Classificação

REAÇÕES QUÍMICAS

Temas

Peso

Critérios de Avaliação

Conhecimento
científico- Factos
e Procedimentos

25%

• Aquisição de
conhecimentos

Raciocínio
Científico

25%

Comunicação
Científica

25%

Domínios

Descritores
do Perfil
dos Alunos
Conhecedor
/ sabedor/
culto/
informado
(A, B, G, I, J)

• Aplicação prática
dos conhecimentos

• Atitudes e valores
perante o
conhecimento

Criativo
(A, C, D, J)

Atividade PráticaExperimental

25%

Aprendizagens Essenciais
- Explicar, recorrendo a evidências
experimentais e a simulações, a
natureza corpuscular da matéria.
Interpretar a diferença entre sólidos,
líquidos e gases com base na liberdade
de movimentos dos corpúsculos que os
constituem e na proximidade entre
esses corpúsculos.
- Verificar, experimentalmente, que a
temperatura de um gás, o volume que
ocupa e a sua pressão são grandezas
que se relacionam entre si, analisando
qualitativamente essas relações.
- Descrever a constituição dos átomos,
reconhecendo que átomos com igual
número de protões são do mesmo
elemento químico e que se
representam por um símbolo químico.
-Definir molécula como um grupo de
átomos ligados entre si e definir ião
como um corpúsculo que resulta de um
átomo ou grupo de átomos que perdeu
ou ganhou eletrões, concluindo sobre a
carga elétrica do ião
- Relacionar a composição qualitativa e
quantitativa de uma substância com a
sua fórmula química, associando a
fórmula à unidade estrutural da
substância: átomo, molécula ou grupo
de iões.
- Aferir da existência de iões, através da
análise de rótulos de produtos do dia a
dia e, com base numa tabela de iões,
escrever a fórmula química ou o nome
de compostos iónicos em contextos
diversificados.

Técnicas/ Sugestões de
Sugestões de atividades/ações
Instrumentos de Avaliação
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:
• Inquérito:
Promover estratégias que envolvam
- Questionários orais/escritos sobre
aquisição de conhecimento, informação
perceções e opiniões;
e outros saberes, relativos aos
- Entrevistas;
conteúdos das AE, que impliquem:
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- necessidade de rigor, articulação e uso
54/2018).
consistente de conhecimentos
• Observação:
científicos;
- Grelha de observação do desempenho
- seleção de informação pertinente em
científico/atitudinal;
fontes diversas (artigos e livros de
- Lista de verificação de
divulgação científica, notícias);
atividades/trabalhos propostos;
- análise de fenómenos da natureza e
- Grelha de observação do trabalho
situações do dia a dia com base em leis e
experimental;
modelos;
- Grelha de observações orais;
- estabelecimento de relações intra e
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
interdisciplinares, nomeadamente nos
domínios Reações químicas e Luz;
• Análise de Conteúdo:
- mobilização de diferentes fontes de
- Portefólios;
informação científica na resolução de
- Relatórios de atividades;
problemas, incluindo gráficos, tabelas,
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
esquemas, diagramas e modelos;
- Trabalhos escritos;
- tarefas de memorização, verificação e
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
consolidação, associadas a compreensão
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
e uso de saber.
54/2018).

Promover estratégias que envolvam a
• Testagem:
criatividade dos alunos para:
- Testes;
- formular hipóteses face a um fenómeno - Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
natural ou situação do dia a dia;
- Questões aula;
- conceber situações onde determinado
- Miniteste;
conhecimento possa ser aplicado;
- Testes digitais;
- propor abordagens diferentes de
- Quizzes;
resolução de uma situação-problema;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
- criar um objeto, gráfico, esquema, texto 54/2018).
ou solução face a um desafio

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: Física e Química 8.º ANO

Critérios de Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

Descritores
do Perfil
dos Alunos

- Concluir, recorrendo a modelos
representativos de átomos e moléculas,
que nas reações químicas há rearranjos
dos átomos dos reagentes, que
conduzem à formação de novas
substâncias, mantendo-se o número
total de átomos de cada elemento.
- Verificar, através de uma atividade
experimental, a Lei da Conservação da
Massa, aplicando-a à escrita ou à leitura
de equações químicas simples, sendo
dadas as fórmulas químicas ou os nomes
das substâncias envolvidas.

REAÇÕES QUÍMICAS

• Aquisição
de
conheciment
os

• Aplicação
prática dos
conheciment
os

• Atitudes e
valores
perante o
conheciment
o

Aprendizagens Essenciais

Crítico/Anal
ítico
(A, B, C, D,
G)

- Identificar os reagentes e os produtos
em reações de combustão, distinguindo
combustível e comburente, e
representar por equações químicas as
combustões realizadas em atividades
laboratoriais
- Concluir, a partir de pesquisa de
informação, das consequências para o
ambiente da emissão de poluentes
provenientes das reações de
combustão, propondo medidas para
minimizar os seus efeitos, comunicando
as conclusões
Reconhecer, numa perspetiva
interdisciplinar, as alterações climáticas
como um dos grandes problemas
ambientais
atuais e relacioná-las com a poluição do
ar resultante do aumento dos gases de
efeito de estufa.

Técnicas/ Sugestões de
Sugestões de atividades/ações
Instrumentos de Avaliação
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:
-analisar textos, esquemas conceptuais, • Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
simulações, vídeos com diferentes
perceções e opiniões;
perspetivas, concebendo e sustentando
- Entrevistas;
um ponto de vista próprio;
- Outros (dando cumprimento ao DL
- fazer predições sobre a evolução de
nº 54/2018).
fenómenos naturais e a evolução de
• Observação:
experiências em contexto laboratorial;
- Grelha de observação do
- usar modalidades diversas para
desempenho científico/atitudinal;
expressar as aprendizagens (por
- Lista de verificação de
exemplo, relatórios, esquemas, textos,
atividades/trabalhos propostos;
maquetes), recorrendo às TIC, quando
- Grelha de observação do trabalho
pertinente;
experimental;
- criar situações que levem à tomada de
- Grelha de observações orais;
decisão para uma intervenção individual
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
e coletiva conducente à sustentabilidade
da vida na Terra.
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

Promover estratégias que desenvolvam
o pensamento crítico e analítico dos
alunos, incidindo em:
- analisar conceitos, factos e situações
• Testagem:
numa perspetiva disciplinar e
- Testes;
interdisciplinar;
- Questionamento oral;
- analisar textos com diferentes pontos
- Fichas de trabalho;
de vista, distinguindo alegações
- Questões aula;
científicas de não científicas;
- Miniteste;
- confrontar argumentos para encontrar
- Testes digitais;
- Quizzes;
semelhanças, diferenças e consistência
- Outros (dando cumprimento ao DL
interna;
nº 54/2018).
- problematizar situações sobre
aplicações da ciência e tecnologia e o seu
impacto na sociedade;

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: Física e Química 8.º ANO

Critérios de Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

• Aquisição
de
conheciment
os

Descritores
do Perfil
dos Alunos

Determinar o carácter químico de soluções
aquosas, recorrendo ao uso de indicadores
e medidores de pH.

Questionador
/
Investigador

REAÇÕES QUÍMICAS

(A, C, D, F,
G, I, J)
• Aplicação
prática dos
conheciment
os

• Atitudes e
valores
perante o
conheciment
o

Aprendizagens Essenciais

Respeitador
da
diferença/
do outro
(A, B, E, F,
H)

- Prever o efeito no pH quando se adiciona
uma solução ácida a uma solução básica
ou vice-versa, pesquisando aplicações do
dia a dia (como, por exemplo, o
tratamento da água das piscinas e de
aquários), e classificar as reações que
ocorrem como reações ácido-base,
representando-as por equações químicas.
- Caracterizar reações de precipitação,
realizadas em atividades laboratoriais,
como reações em que se formam sais
pouco solúveis em água, representando-as
por equações químicas e pesquisando,
numa perspetiva interdisciplinar, exemplos
em contextos reais (formação de
estalactites e de estalagmites, de conchas
e de corais).
- Pesquisar, numa perspetiva
interdisciplinar, sobre a dureza da água de
consumo da região onde vive, bem como
as consequências da utilização das águas
duras a nível doméstico e industrial e
formas de as tratar, comunicando as
conclusões

Técnicas/ Sugestões de
Sugestões de atividades/ações
Instrumentos
de Avaliação
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:
• Inquérito:
- debater temas que requeiram
- Questionários orais/escritos sobre
sustentação ou refutação de afirmações
perceções e opiniões;
sobre situações reais ou fictícias,
- Entrevistas;
apresentando argumentos e contra
- Outros (dando cumprimento ao DL
argumentos baseados em conhecimento
nº 54/2018).
científico.
Promover estratégias que envolvam,
por parte do aluno:
- mobilização de conhecimentos para
questionar uma situação;
- incentivo à procura e aprofundamento
de informação;
- recolha de dados e opiniões para
análise de temáticas em estudo;
- tarefas de pesquisa enquadrada por
questões problema e sustentada por
guiões de trabalho, com autonomia
progressiva.
Promover estratégias que requeiram/,
por parte do aluno:
- argumentar sobre temas científicos
polémicos e atuais, aceitando pontos de
vista diferentes dos seus;
- promover estratégias que induzam
respeito por diferenças de
características, crenças ou opiniões,
incluindo as de origem étnica, religiosa
ou cultural;
- saber trabalhar em grupo,
desempenhando diferentes papéis,
respeitando e sabendo ouvir todos os
elementos do grupo.

• Observação:
- Grelha de observação do
desempenho científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões críticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: Física e Química 8.º ANO

Critérios de Classificação

REAÇÕES QUÍMICAS

Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

• Aquisição de
conhecimentos

Descritores
do Perfil
dos Alunos
Sistematizad
or /
organizador

(A, B, C, I, J)

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Comunicad
or /
Interventor
(A, B, D, E,
G, H, I)

SOM

• Atitudes e
valores perante
o
conhecimento

Autoavaliad
or
(transversal
às áreas);

Aprendizagens Essenciais
- Interpretar, recorrendo à
experimentação, o conceito de velocidade
de uma reação química como a rapidez de
desaparecimento de um reagente ou
aparecimento de um produto.
- Interpretar, em situações laboratoriais e
do dia a dia, fatores que influenciam a
velocidade das reações químicas:
concentração dos reagentes, temperatura
do sistema, estado de divisão dos
reagentes sólidos e presença de um
catalisador apropriado, concluindo sobre
formas de controlar a velocidade de uma
reação.
- Concluir, numa atividade laboratorial
(como, por exemplo, ondas produzidas na
água, numa corda ou numa mola), que
uma onda resulta da propagação de uma
vibração, identificando a amplitude dessa
vibração.
- Compreender que o som é produzido
por vibrações de um material,
identificando fontes sonoras.
- Reconhecer que o som é uma onda de
pressão e necessita de um meio material
para se propagar.
- Explicar a propagação do som e analisar
tabelas de velocidade do som em diversos
materiais (sólidos,
líquidos e gases).

Técnicas/ Sugestões de
Sugestões de atividades/ações
Instrumentos de Avaliação
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:
• Inquérito:
Promover estratégias que envolvam,
- Questionários orais/escritos sobre
por parte do aluno:
perceções e opiniões;
- tarefas de síntese;
- Entrevistas;
- tarefas de planificação, de
- Outros (dando cumprimento ao DL
implementação, de controlo e de revisão, nº 54/2018).
designadamente nas atividades
• Observação:
experimentais;
- Grelha de observação do
- registo seletivo e organização da
desempenho científico/atitudinal;
informação (por exemplo, construção de
- Lista de verificação de
sumários, registos de observações,
atividades/trabalhos propostos;
relatórios de atividades laboratoriais e de
- Grelha de observação do trabalho
visitas de estudo, segundo critérios e
experimental;
objetivos).
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
Promover estratégias que impliquem,
por parte do aluno:
• Análise de Conteúdo:
- comunicar resultados de atividades
- Portefólios;
laboratoriais e de pesquisa, ou outras,
- Relatórios de atividades;
oralmente e por escrito, usando
- Trabalhos de
vocabulário científico próprio da
pesquisa/investigação;
disciplina, recorrendo a diversos
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
suportes;
-Reflexões criticas;
- participar em ações cívicas relacionadas
- Outros (dando cumprimento ao DL
com o papel central da Física e da
nº 54/2018).
Química no desenvolvimento tecnológico
e suas consequências socioambientais.
• Testagem:

Promover estratégias envolvendo
tarefas em que, com base em critérios,
se oriente o aluno para:
- interrogar-se sobre o seu próprio
conhecimento, identificando pontos
fracos e fortes das suas aprendizagens;
- considerar o feedback dos pares para
melhoria u aprofundamento de saberes;
- a partir da explicitação de feedback do
professor, reorientar o seu trabalho,
individualmente ou em grupo.

- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: Física e Química 8.º ANO

Critérios de Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

• Aquisição de
conhecimentos

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G,
I, J)

SOM

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Descritores
do Perfil dos
Alunos

• Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

Cuidador de
si e do outro
(A, B, E, F, G,
I, J)

Aprendizagens Essenciais
Relacionar, a partir de atividades
experimentais, a intensidade, a altura
e o timbre de um som com as
características da onda, e identificar
sons puros.
- Interpretar audiogramas,
identificando o nível de intensidade
sonora e os limiares de audição e de
dor.
- Relacionar a reflexão e a absorção do
som com o eco e a reverberação,
interpretando o uso de certos
materiais nas salas de espetáculo, a
ecolocalização nos animais, o
funcionamento do sonar e das
ecografias.
- Conhecer o espectro sonoro e, com
base em pesquisa, comunicar
aplicações dos ultrassons.
- Identificar fontes de poluição sonora,
em ambientes diversos, recorrendo ao
uso de sonómetros, e, com base em
pesquisa, avaliar criticamente as
consequências da poluição sonora no
ser humano, propondo medidas de
prevenção e de proteção.

Técnicas/ Sugestões de
Sugestões de atividades/ações
Instrumentos de Avaliação
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:
Promover estratégias que criem
• Inquérito:
oportunidades para o aluno:
- Questionários orais/escritos sobre
- fornecer feedback para melhoria ou
aprofundamento do trabalho de grupo ou
individual dos pares;
- realizar trabalho colaborativo em
diferentes situações (projetos
interdisciplinares, resolução de problemas
e atividades experimentais).

Promover estratégias e modos de
organização das tarefas que impliquem,
por parte do aluno:
- assumir responsabilidades adequadas ao
que lhe for solicitado e contratualizar
tarefas, apresentando resultados;
- organizar e realizar autonomamente
tarefas, incluindo a promoção do estudo
com o apoio do professor , identificando
quais os obstáculos e formas de os
ultrapassar;
- dar conta a outros do cumprimento de
tarefas e de funções que assumiu.

Promover estratégias que induzam o
aluno a:

perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
• Observação:
- Grelha de observação do
desempenho científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

- ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem ou na sua
organização /atividades de entreajuda;
• Testagem:
- posicionar-se perante situações de ajuda a
- Testes;
outros e de proteção de si, designadamente
- Questionamento oral;
adotando medidas de proteção adequadas
- Fichas de trabalho;
a atividades laboratoriais;
- Questões aula;
- saber atuar corretamente em caso de
- Miniteste;
incidente no laboratório, preocupando-se
- Testes digitais;
- Quizzes;
com a sua segurança pessoal e de terceiros.

- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: Física e Química 8.º ANO

Critérios de Classificação
Temas

Domínios

Peso

Critérios de
Avaliação

• Aquisição de
conhecimentos

Descritores
do Perfil
dos Alunos
Responsáve
l/
autónomo
(C, D, E, F,
G, I, J)

LUZ

• Aplicação
prática dos
conhecimentos
Cuidador de
si e do
outro
(A, B, E, F,
G, I, J)
• Atitudes e
valores
perante o
conhecimento

Aprendizagens Essenciais
- Distinguir corpos luminosos de
iluminados, concretizando com exemplos
da astronomia e do dia a dia.
- Reconhecer que a luz transporta energia
e é uma onda (eletromagnética) que não
necessita de um meio material para se
propagar, concluindo, experimentalmente,
que se propaga em linha reta.
- Ordenar as principais regiões do espetro
eletromagnético, tendo em consideração a
frequência, e identificar algumas
aplicações das radiações dessas regiões.
- Concluir, através de atividades
experimentais, que a luz pode sofrer
reflexão (especular e difusa), refração e
absorção, verificando as leis da reflexão e
comunicando as conclusões.
- Representar, geometricamente, a
reflexão e a refração da luz e interpretar
representações desses fenómenos.
- Concluir, através de atividades
experimentais, sobre as características das
imagens em espelhos planos, côncavos e
convexos e com lentes convergentes e
divergentes, analisando os procedimentos
e comunicando as conclusões.
- Explicar algumas das aplicações dos
fenómenos óticos, nomeadamente objetos
e instrumentos que incluam espelhos e
lentes.
- Explicar a formação de imagens no olho
humano e a utilização de lentes na
correção da miopia e da hipermetropia, e
analisar, através de pesquisa de
informação, a evolução da tecnologia
associada à correção dos defeitos de visão.
- Distinguir, experimentalmente, luz
monocromática de policromática,
associando o arco-íris à dispersão da luz e
justificar o fenómeno da dispersão num
prisma de vidro com base na refração.

Técnicas/ Sugestões de
Sugestões de atividades/ações
Instrumentos de Avaliação
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:
• Inquérito:
Promover estratégias e modos de
- Questionários orais/escritos sobre
organização das tarefas que impliquem,
perceções e opiniões;
por parte do aluno:
- Entrevistas;
- assumir responsabilidades adequadas
- Outros (dando cumprimento ao DL
ao que lhe for solicitado e contratualizar
nº 54/2018).
tarefas, apresentando resultados;
• Observação:
- organizar e realizar autonomamente
- Grelha de observação do
tarefas, incluindo a promoção do estudo
desempenho científico/atitudinal;
com o apoio do professor, identificando
- Lista de verificação de
quais os obstáculos e formas de os
atividades/trabalhos propostos;
ultrapassar;
- Grelha de observação do trabalho
- dar conta a outros do cumprimento de
experimental;
tarefas e de funções que assumiu.
- Grelha de observações orais;
Promover estratégias que induzam o
aluno a:
- ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem ou na sua
organização /atividades de entreajuda;
- posicionar-se perante situações de
ajuda a outros e de proteção de si,
designadamente adotando medidas de
proteção adequadas a atividades
laboratoriais;
- saber atuar corretamente em caso de
incidente no laboratório, preocupandose com a sua segurança pessoal e de
terceiros.

- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
• Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: Física e Química 8.º ANO
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

Notas:
1. Por período são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação.
2. São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar
(momentos de feedback de qualidade);
3. Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação por período;
4. Aplicação de 2 momentos de auto e coavaliação por período

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO
Critérios de
Classificação
Domínios
/Temas e Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação

Descritores
do Perfil dos
Alunos

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos

 Excelência e
Exigência

20%

Apropriação e Reflexão

 Responsabili
dade
e integridade


Conhecedor/
sabedor/
culto/
informado
(A, B, G, I,
J)



Criativo
(A, C, D, J)

 Curiosidade,
reflexão e
inovação
 Cidadania e
Participação
 Autonomia e
liberdade

Aprendizagens Essenciais



Crítico/Analí
tico
(A, B, C, D, G)



Refletir sobre as manifestações
culturais do património local e global
(obras e artefactos de arte  pintura,
escultura, desenho, assemblage,
colagem, fotografia, instalação,
land´art, banda desenhada, design,
arquitetura, artesanato, multimédia e
linguagens cinematográficas).
Dominar os conceitos de plano, ritmo,
espaço, estrutura, luz-cor,
enquadramento, entre outros, em
diferentes contextos e modalidades
expressivas: pintura, escultura,
desenho, design, fotografia, cinema,
vídeo, banda desenhada.
Reconhecer a importância das
imagens como meios de comunicação
de massas, capazes de veicular
diferentes significados (económicos,
políticos, sociais, religiosos,
ambientais, entre outros).
Enquadrar os objetos artísticos de
diferentes culturas e períodos
históricos, tendo como referência os
saberes da História da Arte (estilos,
movimentos, intencionalidades e
ruturas).

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

Promover estratégias que envolvam:
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
 o enriquecimento das experiências visuais
perceções e opiniões;
dos alunos, estimulando hábitos de
- Entrevistas;
apreciação e fruição dos diferentes
- Outros (dando cumprimento ao DL
contextos culturais;
nº 54/2018).
 a consciencialização de que o(s) gosto(s) se
desenvolve(m) e forma(m) através da
 Observação:
prática sistemática de experiências culturais
- Grelha de observação do
diversificadas, quer seja nos âmbitos da
desempenho científico/atitudinal;
fruição quer da experimentação.
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
Promover estratégias que envolvam a
experimental;
criatividade do aluno no sentido de:
- Grelha de observações orais;
 mobilizar saberes e processos, através dos
- Outros (dando cumprimento ao DL
quais perceciona, seleciona e organiza os
nº 54/2018).
dados, atribuindo-lhes significados novos;
 promover dinâmicas que exijam relações
 Análise de Conteúdo:
entre aquilo que se sabe, o que se pensa e
- Portefólios;
os diferentes universos do conhecimento;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
 incentivar práticas que mobilizem
pesquisa/investigação;
processos para imaginar diferentes
- Trabalhos escritos;
possibilidades para gerar novas ideias.
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
Promover estratégias que desenvolvam o
- Outros (dando cumprimento ao DL
pensamento crítico e analítico dos alunos,
nº 54/2018).
incidindo em:
 debates sobre as diferentes imagens,
 Testagem:
criando circunstâncias para a discussão e
- Testes;
- Questionamento oral;
argumentação dos seus pontos de vista e
- Fichas de trabalho;
dos outros;
- Questões aula;
 apreciações fundamentadas em relação aos
- Miniteste;
seus trabalhos e aos dos seus pares.
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO
Critérios de
Classificação
Domínios
/Temas e Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação

Descritores
do Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais


• Rubricas
bitrimestrais
(feedup/
feedback
/feedforward)

•Avaliação
sumativa com
objetivos
formativos

10 %

Interpretação e comunicação

• Critérios
conjuntos
(professor/alun
o)

• Grelha
bitrimestral de
auto e
coavaliação

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)




Respeitador
da
diferença / do
outro
(A, B, E, F, H)





Compreender a importância da interrelação dos saberes da comunicação
visual (espaço, volume, cor, luz,
forma, movimento, estrutura, ritmo,
entre outros) nos processos de fruição
dos universos culturais.
Relacionar o modo como os processos
de criação interferem na(s)
intencionalidade(s) dos objetos
artísticos.
Perceber os “jogos de poder” das
imagens e da sua capacidade de
mistificação ou desmistificação do
real.
Interrogar os processos artísticos para
a compreensão da arte
contemporânea.
Transformar os conhecimentos
adquiridos em novos modos de
apreciação do mundo.

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
Promover estratégias que envolvam por
- Entrevistas;
parte do aluno:
- Outros (dando cumprimento ao DL
 reinventar soluções para a criação de
nº 54/2018).

novas imagens relacionando conceitos,
 Observação:
materiais, meios e técnicas;
- Grelha de observação do
 descobrir progressivamente a
desempenho científico/atitudinal;
intencionalidade das suas experiências
- Lista de verificação de
plásticas.
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
 Promover estratégias que requeiram
experimental;
por parte do aluno:
- Grelha de observações orais;
 o reconhecimento da importância do
- Outros (dando cumprimento ao DL
património cultural e artístico nacional
nº 54/2018).
e de outras culturas, como valores
 Análise de Conteúdo:
indispensáveis para uma maior
- Portefólios;
capacidade de participação e
- Relatórios de atividades;
intervenção nas dinâmicas sociais e
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
culturais.
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO

Critérios de
Classificação
Domínios
/Temas e Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação

• Rubricas
bitrimestrais
(feedup/
feedback
/feedforward)

Descritores
do Perfil dos
Alunos

70%

Experimentação e Criação



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



Manifestar expressividade nos seus
trabalhos, selecionando, de forma
intencional, conceitos, temáticas,
materiais, suportes e técnicas.



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



Organizar exposições em diferentes
formatos – físicos e/ou digitais –,
individuais ou de grupo, selecionando
trabalhos tendo por base os processos
de análise, síntese e comparação, que
conjugam as noções de composição e
de harmonia, de acordo com o
objetivo escolhido/proposto.
Selecionar, de forma autónoma,
processos de trabalho e de registo de
ideias que envolvam a pesquisa,
investigação e experimentação.

Sistematizado
r/ organizador
(A, B, C, I, J)

• Critérios
conjuntos
(professor/alun
o)
•Avaliação
sumativa com
objetivos
formativos

Aprendizagens Essenciais

Questionador
(A, F, G, I, J)

• Grelha
bitrimestral de
auto e
coavaliação

Comunicador
(A, B, D, E, H)

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

Promover estratégias que envolvam por
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
parte do aluno:
perceções e opiniões;
 a seleção de técnicas e de materiais,
- Entrevistas;
ajustando-os à intenção expressiva das suas
- Outros (dando cumprimento ao DL
representações;
nº 54/2018).
 a utilização sistemática de processos de
registo de ideias, de planeamento e de
 Observação:
trabalho;
- Grelha de observação do
 a transferência para novas situações de
desempenho científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
processos de análise e de síntese, de modo
atividades/trabalhos propostos;
a criar um conjunto de imagens e de
- Grelha de observação do trabalho
objetos com possibilidades de desenvolver
experimental;
trabalhos com um nível mais elevado de
- Grelha de observações orais;
complexidade.
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
 Análise de Conteúdo:
 questionar as diferentes circunstâncias
- Portefólios;
culturais, ambientais, urbanísticas, entre
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
outras, e perceber o seu contributo para
pesquisa/investigação;
uma ação cívica, junto das comunidades.
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
Promover estratégias que impliquem por
-Reflexões criticas;
parte do aluno:
- Outros (dando cumprimento ao DL
 a seleção de elementos de natureza diversa
nº 54/2018).
(plástica, escrita, entre outros) para criar
dinâmicas na comunidade (exposições,
 Testagem:
debates, entre outras);
- Testes;
- Questionamento oral;
 a participação em projetos de trabalho
- Fichas de trabalho;
multidisciplinares.
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO
Critérios de
Classificação
Domínios
/Temas e Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação

• Rubricas
bitrimestrais
(feedup/
feedback
/feedforward)

•Avaliação
sumativa com
objetivos
formativos

70%

Experimentação e Criação

• Critérios
conjuntos
(professor/alun
o)

• Grelha
bitrimestral de
auto e
coavaliação

Descritores
do Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais



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



Manifestar expressividade nos seus
trabalhos, selecionando, de forma
intencional, conceitos, temáticas,
materiais, suportes e técnicas.



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



Organizar exposições em diferentes
formatos – físicos e/ou digitais –,
individuais ou de grupo, selecionando
trabalhos tendo por base os processos
de análise, síntese e comparação, que
conjugam as noções de composição e
de harmonia, de acordo com o
objetivo escolhido/proposto.
Selecionar, de forma autónoma,
processos de trabalho e de registo de
ideias que envolvam a pesquisa,
investigação e experimentação.

Autoavaliador
(transversal às
áreas)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:

Promover estratégias envolvendo tarefas em
que, com base em critérios, se oriente o
aluno para:
 a identificação das suas capacidades e
fragilidades e dos materiais que melhor
domina para expressar as suas ideias.

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

 Observação:
- Grelha de observação do
desempenho científico/atitudinal;
Promover estratégias que criem
- Lista de verificação de
oportunidades para o aluno:
atividades/trabalhos propostos;
 cooperar com os seus pares na partilha de
- Grelha de observação do trabalho
saberes para a superação conjunta de
experimental;
dificuldades nas diversas atividades, nos
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL
contextos de sala de aula ou de situações
nº 54/2018).
não formais (museus, atividades de ar livre,
espetáculos, entre outras);
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
 divulgar atividades individuais ou de grupo,
- Relatórios de atividades;
através dos canais de comunicação
- Trabalhos de
disponíveis, de modo a promover a partilha
pesquisa/investigação;
de dados e de experiências.
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO

Critérios de
Classificação
Domínios
/Temas e Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação

• Rubricas
bitrimestrais
(feedup/
feedback
/feedforward)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G,
I, J)

•Avaliação
sumativa com
objetivos
formativos

70%

Experimentação e Criação

• Critérios
conjuntos
(professor/alun
o)

Descritores
do Perfil dos
Alunos

• Grelha
bitrimestral de
auto e
coavaliação

Cuidador de si
e do outro
(B, E, F, G)

Aprendizagens Essenciais

Sugestões de atividades/ações
estratégicas de ensino orientadas para o
Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Inquérito:
Promover estratégias e modos de
- Questionários orais/escritos sobre
organização das tarefas que impliquem por
perceções e opiniões;
parte do aluno:
- Entrevistas;
 criar regras relativas aos procedimentos
- Outros (dando cumprimento ao DL
com os materiais, à gestão do espaço e à
nº 54/2018).
realização de tarefas;
 Observação:
 manifestar sentido de comprometimento,
- Grelha de observação do
respeitando o trabalho individual, a par e
desempenho científico/atitudinal;
de grupo;
- Lista de verificação de
 respeitar os prazos de cumprimento dos
atividades/trabalhos propostos;
trabalhos;
- Grelha de observação do trabalho
 incentivar a importância de fazer propostas
experimental;
de projetos a realizar e de temáticas a
- Grelha de observações orais;
investigar;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).
 criar o seu portefólio com vista à
autoavaliação.
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
Promover estratégias que induzam:
- Relatórios de atividades;
 a organização dos espaços e dos materiais,
- Trabalhos de
de acordo com as regras construídas em
pesquisa/investigação;
grupo e/ou pelo professor;
- Trabalhos escritos;
 a partilha de ideias, no sentido de
- Cadernos diários;
encontrar soluções e de compreender o
-Reflexões criticas;
ponto de vista dos outros;
- Outros (dando cumprimento ao DL
 a disponibilidade de estar atento às
nº 54/2018).
necessidades dos seus pares e da
comunidade, podendo exercitar formas de  Testagem:
- Testes;
participação;
- Questionamento oral;
 a valorização dos saberes do outro,
- Fichas de trabalho;
compreendendo as suas intenções e
- Questões aula;
ajudando-o a expressar as suas ideias.
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL
nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

Notas:
1. Por período são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação.
2. São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar
(momentos de feedback de qualidade);
3. Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação por período (1 delas para avaliação sumativa com fins formativos); *
4. Aplicação de 2 momentos de auto e coavaliação por período (tabela em anexo 2 no PI do AEP). *
* Estas estratégias estão inscritas no PI do AEP, anexado a este documento, e são obrigatoriamente registadas nos sumários.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

Indagador/
Investigador

Questionador

35%

PROCESSOS TECNOLÓGICOS

(C, D, F, H, I)

 Aquisição de
conhecimentos

(A, F, G, I, J)

 Aplicação prática
dos conhecimentos

Comunicador

 Atitudes e
valores perante o
conhecimento

(A, B, D, E, H)

(A, C, D, I, J)

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

- Identificar fontes;
- Distinguir as fases de realização de um projeto:
identificação, pesquisa, realização e avaliação.
- Identificar e representar as necessidades e
oportunidades tecnológicas decorrentes da observação e
investigação de contextos socias e comunitários.
- Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e
recursos para a concretização de projetos.
- Comunicar, através do desenho, formas de
representação gráfica das ideias e soluções, utilizando:
esquemas, codificações e simbologias, assim como meios
digitais com ferramentas de modelação e representação.
- Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial),
analisando os fatores de desenvolvimento tecnológico.
- Compreender a importância dos objetos técnicos face às
necessidades humanas.

Criativo

DISCIPLINA: ET 3º ciclo

- Localizar e processar informação;
- Elaborar documentos técnicos;
- Desenhar objetos e construções (realizar esboços e
croquis, esquemas gráficos, etc.);
- Planificar e estabelecer sequências de processos
produtivos;
- Contactar, em ambiente real, com ambientes de
trabalho profissional, providos de informação e
demonstração técnica;
- Realizar mostras audiovisuais, recolhas de objetos e
imagens, visitas de estudo;

- Fichas de trabalho;

- Trabalhos de pesquisa;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;

- Estudos gráficos;

- Registo de observação de contextos tecnológicos;
-Utilização de ferramentas digitais.
- Grelhas de auto e coavaliação do aluno.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Avaliação*

 Aquisição de
conhecimentos

35%

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

 Aplicação prática
dos conhecimentos
 Atitudes e
valores perante o
conhecimento

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: ET 3º ciclo

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

- Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos,
adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou
intenção expressa;

- Protótipos; modelos de construção e simulação;

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

- Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas
e tecnológicas), através do exercício sistemático dos
diferentes sentidos, estabelecendo relações com a
utilização de técnicas específicas de materiais: madeiras,
papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros;

- Maquetas: instalações, em articulação com atividades de
observação, pesquisa, organização e planeamento;

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Cuidador de si e
do
outro
(B, E, F, G)

- Selecionar materiais de acordo com as suas
características físicas e mecânicas.
Investigar, através de experiências simples, algumas
características de materiais comuns (dureza, flexibilidade,
resistência, elasticidade, plasticidade);
- Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou
reciclagem de materiais, tendo em atenção a
sustentabilidade ambiental.
-Reconhecer normas de saúde e segurança pessoal e
coletivas, contribuindo com a sua reflexão e atuação para
a existência de um ambiente agradável à sua volta.

- Montagens experimentais;

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

- Caderno diário / portefólio;

- Grelhas de auto e coavaliação do
aluno.

- Realizar textos relativos a funções especificas;
- Utilizar tecnologias de informação e comunicação
Normas e regras de Segurança
-Na sala de aula
-No trabalho
-Comportamento seguro no trabalho técnico.
-Análise dos acidentes de trabalho
-Fatores básicos para evitar os acidentes, espírito de
prevenção e ação sistemática de segurança.
-Fatores intervenientes na causalidade do acidente.
-Sistemas de proteção e segurança, equipamentos
coletivos e individuais.
-Simbologia de segurança, códigos sinais, formas e cores

- Trabalhos experimentais e
projetos desenvolvidos;

- Relatórios de atividades.
Elaboração de cartazes
simbologia de
Segurança

com

Elaboração de cartazes sobre
acidentes de trabalho.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

 Aquisição de
conhecimentos

30%

TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Conhecedor/
sabedor/
culto/informa
do
(A, B, G, I, J)

 Aplicação prática
dos conhecimentos
 Atitudes e
valores perante o
conhecimento

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Auto avaliador
(transversal às
áreas)

Aprendizagens Essenciais

- Reconhecer o potencial tecnológico dos
recursos do meio ambiente, explicitando as
suas funções, vantagens e impactos (positivos
ou negativos) pessoais, sociais e ambientais;
- Compreender a evolução dos artefactos,
objetos e equipamentos, estabelecendo
relações entre o presente e o passado, tendo
em conta contextos sociais e naturais que
possam influenciar a sua criação, ou
reformulação;
- Analisar situações concretas como
consumidor prudente e defensor do
património cultural e natural da sua localidade
e região, manifestando preocupações com a
conservação da natureza e respeito pelo
ambiente.

DISCIPLINA: ET 3º ciclo

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

- Identificar profissões, setores de atividade e
áreas tecnológicas;
- Apresentar propostas tecnológicas, centradas
em tópicos relevantes para o progresso social
(por exemplo, o uso do solo, a qualidade do ar e
da água, os impactos ambientais, o consumo, a
exploração do espaço, outras).
- Planificar e estabelecer sequências de processos
produtivos;
- Selecionar e escolher materiais de acordo com as
suas características técnicas;

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

- Prestações de trabalhos
desenvolvidos
individual/grupo na aula e
fora dela;

- Grelhas de registo e de
observação;

- Escolher as ferramentas/utensílios de acordo com
os materiais a trabalhar;

- Grelhas de auto e
coavaliação do aluno;

- Aplicar as técnicas adequadas.

- Fichas de trabalho;
- Questões aula;

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: ET 3º ciclo

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, é implementado, no mínimo, 1 momento de avaliação sumativa para classificar. Caso se aplique mais do que um momento, as técnicas serão obrigatoriamente diferentes, com a
mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: TIC ANO: 8ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Aquisição de
conhecimentos

20%

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E
RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Comunicador /
Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade
(A, F, G, I, J)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
(A, B, D, E, H)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e
Do outro
(B, E, F, G)

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável
no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais, sendo
capaz de:
 Ter consciência do impacto das Tecnologias de
Informação e Comunicação na sociedade e no dia a dia;
 Compreender a necessidade de práticas seguras de
utilização das ferramentas digitais e de navegação na
Internet e adotar comportamentos em conformidade;
 Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes
ao uso de computadores e/ou outros dispositivos
eletrónicos;
 Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os
direitos de autor e a necessidade de registar as fontes;
 Entender as regras para criação e utilização de palavras
chave seguras.

 Atividades sobre os conteúdos, que
fomentem dinâmicas de grupo, debates,
roleplaying, brainstormings, criação de jogos,
entre outras.

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: TIC ANO: 8ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Aquisição de
conhecimentos

20%

INVESTIGAR E PESQUISAR

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Comunicador /
Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade
(A, F, G, I, J)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
(A, B, D, E, H)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e
Do outro
(B, E, F, G)

Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a
realizar online:
 Formular questões que permitam orientar a recolha de
dados ou informações pertinentes;
 Definir palavras-chave para localizar informação,
utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa;
 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais
como ferramentas de apoio ao processo de investigação e
pesquisa;
 Conhecer as potencialidades e principais
funcionalidades de ferramentas para apoiar o processo de
investigação e pesquisa online;
 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e
relevantes de acordo com o tema a desenvolver;
 Analisar criticamente a qualidade da informação;
 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de
forma a permitir a organização e gestão da informação.

 Propor atividades de trabalho articulado com
conteúdos de outras áreas disciplinares e/ou
transversais.
 Promover a identificação de um problema ou
uma necessidade do meio envolvente (local,
nacional ou global).
 Promover atividades que impliquem que os
alunos encontrem soluções para um problema,
discutam ideias, formulem questões e planeiem
as fases de investigação e pesquisa,
individualmente, em pares ou em grupo,
recorrendo a aplicações digitais que permitam a
criação de mapas conceptuais, registo de notas,
murais digitais, diagramas, brainstorming online,
entre outras.
 Promover atividades que envolvam a criação de
instrumentos que apoiem a recolha, gestão e
organização de informação, por exemplo:
formulários, tabelas, linhas cronológicas,
agregadores de conteúdos, entre outros.

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: TIC ANO: 8ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

 Aquisição de
conhecimentos

40%

COMUNICAR E COLABORAR

 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Comunicador /
Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade
(A, F, G, I, J)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
(A, B, D, E, H)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e
Do outro
(B, E, F, G)

Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e
colaboração:
 Identificar diferentes meios e aplicações que
permitam a comunicação e a colaboração;
 Selecionar as soluções tecnológicas, mais
adequadas, para realização de trabalho
colaborativo e comunicação que se pretendem
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;
 Utilizar diferentes meios e aplicações que
permitem a comunicação e colaboração em
ambientes digitais fechados;
 Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos
utilizando meios digitais de comunicação e
colaboração em ambientes digitais fechados.



Utilizar o sistema de gestão de aprendizagem
Google Classroom e o correio eletrónico do
domínio escolasprado.com.



Promover a criação de situações no âmbito das
quais o aluno comunica, colabora e interage de
forma síncrona e assíncrona, recorrendo às
plataformas digitais mais adequadas ao
desenvolvimento dos projetos.



Criar momentos que permitam aos alunos
apresentar e partilhar, individualmente, em
pares ou em grupo, o desenvolvimento dos
projetos.



Utilizar plataformas distintas das utilizadas no
ano anterior.

 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do trabalho
experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Critérios de
Classificação
Domínios/
Temas e
Peso
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: TIC ANO: 8ºAno

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação
 Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Entrevistas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

40%

CRIAR E INOVAR

 Aquisição de
conhecimentos
 Aplicação
prática dos
conhecimentos
 Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Comunicador /
Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade
(A, F, G, I, J)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)
(A, B, D, E, H)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e
Do outro
(B, E, F, G)

O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de
apoio à criatividade, explora ideias e desenvolve o
pensamento computacional e produz artefactos digitais
criativos, sendo capaz de:
 Conhecer as potencialidades de diferentes aplicações
digitais, por exemplo, de escrita criativa, explorando
ambientes de programação;
 Caracterizar, pelo menos, uma das ferramentas
digitais abordadas;
 Compreender o conceito de algoritmo e elaborar
algoritmos simples;
 Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados
e/ou detetando erros nos mesmos;
 Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções
para problemas simples (reais ou simulados),
utilizando aplicações digitais, por exemplo:
ambientes de programação, mapas de ideias, murais,
blocos de notas, diagramas e brainstorming online;
 Produzir artefactos digitais criativos, para exprimir
ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes
digitais fechados.







 Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
Fomentar o desenvolvimento de projetos,
- Lista de verificação de
em articulação com outras áreas
atividades/trabalhos propostos;
disciplinares (DAC), serviços e projetos da
- Grelha de observação do trabalho
escola, com a família e com instituições
experimental;
regionais, nacionais ou internacionais.
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
Tratar e organizar os dados recolhidos, em
diferentes formatos, por exemplo: em
 Análise de Conteúdo:
relatórios, diagramas, infográficos,
- Portefólios;
cartazes digitais, apresentações
- Relatórios de atividades;
multimédia, entre outros.
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
Criar diferentes tipos de artefactos
-Reflexões criticas;
digitais, por exemplo: narrativas digitais,
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
animações, jogos, entre outros.
54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: TIC ANO: 8ºAno

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, é implementado, no mínimo, 1 momento de avaliação sumativa para classificar. Caso se aplique mais do que um momento, as técnicas serão obrigatoriamente diferentes, com a
mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de feedback de
qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios
/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

• Aquisição de
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento
70%

Atividades físicas

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Descritores do
Perfil dos Alunos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo
(A, C, D, J)
Crítico/Analítico (A,
B, C, D, G)
Indagador/
Investigador/
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, D, F, H, I, J)
Respeitador da
diferença
(A, B, E, F, H)
Questionador e
Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I,
J)
Autoavaliador/
Heteroavaliador
(transversal às
áreas)
Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/
Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I.
J)
Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G)

Aprendizagens Essenciais

SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS
Cooperar com os companheiros para o alcance do
objetivo dos jogos desportivos coletivos
(Basquetebol, Andebol, Voleibol, Futebol),
desempenhando com oportunidade e correção as
ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando
a ética do jogo e as suas regras.
SUBÁREA GINÁSTICA
Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo), as
destrezas elementares de solo, em esquemas
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de
correção técnica e expressão e apreciando os
esquemas de acordo com esses critérios.
SUBÁREA ATLETISMO
Realizar, saltos, corridas e lançamentos, segundo
padrões simplificados, e cumprindo corretamente
as exigências elementares técnicas e
regulamentares.
SUBÁREA BADMINTON: Realizar com oportunidade
e correção as ações técnico - táticas elementares,
nos JOGOS DE RAQUETES, garantindo a iniciativa
em participações «individuais» e «a pares.
OUTRAS:
ORIENTAÇÃO
Realizar percursos elementares, utilizando técnicas
de orientação e respeitando as regras de
organização, participação, e de preservação da
qualidade do ambiente.
JOGOS TRADICIONAIS
Realizar variados jogos, conhecendo as suas regras,
participando de forma lúdica e ética com todos os
elementos da turma.

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 8º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

• Inquérito:
Proporcionar atividades formativas, como
- Questionários orais/escritos sobre
situações de jogo, concursos e outras tarefas a
perceções e opiniões;
par ou em grupos homogéneos e
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
heterogéneos, que possibilitem aos alunos:
54/2018).
elaborar sequências de habilidades; elaborar
coreografias; resolver problemas em situações • Observação:
- Grelha de observação do desempenho
de jogo; explorar materiais; explorar o espaço,
científico/atitudinal;
ritmos, música, relações interpessoais; criar
- Lista de verificação de
um objeto, texto ou solução, face a um
atividades/trabalhos propostos;
desafio; criar soluções estéticas criativas e
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
pessoais.
54/2018).

Proporcionar atividades formativas que
• Análise de Conteúdo:
- Relatórios de atividades;
possibilitem aos alunos: analisar situações com
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
diferentes pontos de vista; confrontar
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
argumentos; analisar factos e situações numa
54/2018).
perspetiva disciplinar e interdisciplinar;
analisar os seus desempenhos e os dos outros. • Testagem:
Proporcionar atividades formativas, que
possibilitem aos alunos realizar tarefas de
síntese, de planificação, de revisão e de
monitorização, elaborar planos gerais,
esquemas.

- Testes
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

20%

Aptidão Física

Critérios de
Classificação
Domínios
/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos Alunos

• Aquisição de
conhecimentos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/
Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I.
J)

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento

Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G)

Aprendizagens Essenciais

Desenvolver capacidades motoras evidenciando
aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas
na Zona Saudável de Aptidão Física do programa
Fitescola®, para a sua idade e sexo.
Desenvolvimento das capacidades motoras
condicionais e coordenativas:
Resistência
Força
Velocidade
Flexibilidade
Destreza geral

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 8º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

Proporcionar atividades formativas, em grupos • - Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
homogéneos e heterogéneos, que possibilitem
perceções e opiniões;
aos alunos: aceitar opções, falhas e erros dos
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
companheiros; aceitar o apoio dos
54/2018).
companheiros nos esforços de
• Observação:
aperfeiçoamento próprio; aceitar ou
- Grelha de observação do desempenho
argumentar pontos de vista diferentes;
científico/atitudinal;
promover estratégias que induzam respeito
- Lista de verificação de
por diferenças de características, crenças ou
atividades/trabalhos propostos;
opiniões
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

• Análise de Conteúdo:
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Critérios de
Classificação
Domínios
/
Peso
Temas e
Áreas

Critérios de
Avaliação*

Descritores do
Perfil dos Alunos

• Aquisição de
conhecimentos

• Atitudes e
valores perante
o conhecimento
10%

Conhecimentos

• Aplicação
prática dos
conhecimentos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Aprendizagens Essenciais

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 8º
Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

Técnicas/ Sugestões de
Instrumentos de Avaliação

Conhecer o objetivo dos JOGOS DESPORTIVOS
COLETIVOS (Basquetebol, Andebol, Voleibol),
desempenhando com oportunidade e correção as
funções de árbitro/colaborador aplicando a ética do
jogo e as suas regras.

• Inquérito:
- Questionários orais/escritos sobre
perceções e opiniões;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Conhecer da GINÁSTICA (Solo) as destrezas
elementares, elaborar esquemas individuais e/ou
de grupo, apreciar os esquemas de acordo com os
critérios de correção técnica e expressão.

• Observação:
- Grelha de observação do desempenho
científico/atitudinal;
- Lista de verificação de
atividades/trabalhos propostos;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

Identificar, no ATLETISMO, os saltos, corridas e
lançamentos e conhecer as exigências elementares
técnicas e regulamentares. Participar como
juiz/colaborador cumprindo as exigências
regulamentares.
Elaborar sequências de habilidades específicas
elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS (Danças tradicionais), coreografias
individuais e/ou de grupo. Apreciar as coreografias
segundo os critérios de expressividade
considerados, de acordo com os motivos das
composições.
O aluno deve ser capaz de identificar as
capacidades físicas: resistência, força, velocidade,
flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de
acordo com as características do esforço realizado.

• Análise de Conteúdo:
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).
• Testagem:
- Testes
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
• - Outros (dando cumprimento ao DL nº
54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Educação Física ANO: 8º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*)

Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.
Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, duas rubricas de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Domínios

Peso

Critérios de
Classificação

Critérios de
avaliação*

• Conhecedor/sabedor
/ culto/informado (A,
B, I)
• Criativo (A, C, D, H)
• Crítico/Analítico (A, B,
C, D)
• Indagador/

Religião e
35%
experiência
Religiosa

Aquisição de
conhecimentos

Cultura
Cristã e
visão da
Vida

Ética e
Mora

35%

30%

Descritores do Perfil
dos Alunos

Investigador (C, D, F, I)
• Respeitador
da
diferença/ do outro

(A, B, D, E, F, H)
• Sistematizador/
Aplicação
organizador (A, B, C, I)
prática dos
conhecimentos • Questionador
(A, F, I)
• Comunicador (A, B, D,
Atitudes e
H)
valores perante
• Autoavaliador
o
(transversal às áreas)
conhecimento
• Participativo/
colaborador (A, B, C,
D, E, F, H, I)
• Responsável/autóno
mo
(C, D, E, F, I)
Cuidador de si e do
outro(B, , F, G)

Aprendizagens Essenciais

Amor humano
Identificar sinais que manifestem Amor; reconhecer
a família como espaço de amor e de abertura aos
outros; perceber a maternidade e paternidade
responsável; reconhecer na mensagem cristã a
importância do amor e da fecundidade e suas
implicações numa opção de vida; valorizar atitudes
de fidelidade e doação no amor;
O ecumenismo
Perceber o contributo do Cristianismo na
construção da civilização ocidental; identificar
factos históricos e razões sobre a separação entre
as Igrejas cristãs; conhecer as caraterísticas da
identidade da Igreja Latina e da Igreja Ortodoxa;
apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas
saídas da Reforma; valorizar atitudes e movimentos
ecuménicos;
A liberdade
Identificar a realidade humana enquanto espaço
onde a pessoa exerce a sua liberdade; reconhecer a
Pessoa enquanto Ser voltado para o bem; apontar
situações de manipulação da consciência humana e
suas implicações no impedimento ao exercício da
liberdade;
Ecologia e valores
Discutir o conceito de Ecologia como ponto de
partida para um mundo habitável e sustentável;
questionar razões e situações que conduzem a
comportamentos destrutivos para com a natureza;
caracterizar algumas instituições de defesa da
natureza; participar em iniciativas que promovam a
proteção do mundo como casa comum.

DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa

Sugestões de atividades/ações estratégicas de
ensino orientadas para o Perfil dos Alunos:

ANO: 8º

Técnicas/ Sugestões de instrumentos de avaliação

Promover estratégias que requeiram/induzam por • Inquérito:
parte do aluno:
- Questionários orais/escritos sobre perceções e opiniões;
-aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;
- Entrevistas;
-promover estratégias que induzam respeito por
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
diferenças de características, crenças ou opiniões;
• Observação:
Promover estratégias que envolvam por parte do
- Grelha de observação do desempenho
aluno:
científico/atitudinal;
- incentivo à procura e aprofundamento de
- Lista de verificação de atividades/trabalhos propostos;
informação;
- Grelha de observação do trabalho experimental;
- recolha de dados e opiniões para análise de
- Grelha de observações orais;
temáticas em estudo, quer em pesquisas
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
bibliográficas, quer por entrevistas na comunidade
do aluno;
• Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
Promover estratégias que impliquem por parte do
- Relatórios de atividades;
aluno:
- Trabalhos de pesquisa/investigação;
-saber questionar uma situação;
- Trabalhos escritos;
-interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento
- Cadernos diários;
prévio;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).
Promover estratégias que envolvam por parte do
aluno:
• Testagem:
-tarefas de síntese;
- Testes;
-tarefas de planificação, de revisão e de
- Questionamento oral;
monitorização em trabalhos de pesquisa individual
- Fichas de trabalho;
ou em grupo;
- Questões aula;
-registo seletivo;
- Miniteste;
-organização (por exemplo, registo de dados
- Testes digitais;
segundo critérios e objetivos);
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao DL nº 54/2018).

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa

ANO: 8º

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

Notas: Os seguintes procedimentos estão inscritos no Projeto de Intervenção do AEP, e são obrigatoriamente registadas nos sumários:
1.
2.
3.
4.

Por período, é implementado, no mínimo, 1 momento de avaliação sumativa para classificar. Caso se aplique mais do que um momento, as técnicas serão obrigatoriamente
diferentes, com a mesma ponderação;
São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos, por período, antes da realização da avaliação sumativa para classificar (momentos de
feedback de qualidade);
Aplicação de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período;
Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por período.

atividades/trabalhos propostos;
- Grelha de observação do
trabalho experimental;
- Grelha de observações orais;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

 Responsabi
lidade
e integridade
 Excelência
e
Exigência
 Curiosidad
e,
reflexão e
inovação
 Cidadania e
Participação
 Autonomia
e
liberdade

A – Linguagens e textos;
B – Informação e comunicação;

10 %

Segurança, responsabilidade
e respeito em ambientes digitais

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: OFERTA COMPLEMENTAR/ LABORATÓRIO DE IMAGEM ANO: 8º/9ºAno
Critérios de
Técnicas/ Sugestões de
Classificação
Instrumentos de Avaliação
Descritores
Sugestões de atividades/ações
Critérios de
do Perfil dos
Aprendizagens Essenciais
estratégicas de ensino orientadas para o
Domínios/
Avaliação *
Peso
Alunos
Perfil dos Alunos:
Temas e
Áreas
 Inquérito:
- Adotar uma atitude crítica, refletida e
- Desenvolver desafios, problemas ou
- Questionários orais/escritos
responsável no uso de tecnologias, ambientes
projetos que articulem e/ou integrem os
 Aquisição
sobre perceções e opiniões;
e serviços digitais:
diferentes domínios.
de
- Entrevistas;
+ Respeitar as normas dos direitos de autor
- Promover atividades e/ou projetos que
conheciment
- Outros (dando cumprimento ao
associados à utilização da imagem, do som e
impliquem que o aluno selecione e utilize
os
DL nº 54/2018).
do vídeo.
os instrumentos mais adequados à
 Observação:
produção de protótipos e ao
 Aplicação
- Grelha de observação do
desenvolvimento de aplicações para
prática dos
desempenho científico/atitudinal;
dispositivos móveis.
conheciment
- Lista de verificação de
os

 Análise de Conteúdo:
- Portefólios;
- Relatórios de atividades;
- Trabalhos de
pesquisa/investigação;
- Trabalhos escritos;
- Cadernos diários;
-Reflexões criticas;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).
 Testagem:
- Testes;
- Questionamento oral;
- Fichas de trabalho;
- Questões aula;
- Miniteste;
- Testes digitais;
- Quizzes;
- Outros (dando cumprimento ao
DL nº 54/2018).

A – Linguagens e textos;
B – Informação e comunicação;
C – Raciocínio e resolução de problemas;
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia;

20 %

Investigar e pesquisar
Apropriação e reflexão

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: OFERTA COMPLEMENTAR/ LABORATÓRIO DE IMAGEM ANO: 8º/9ºAno
Critérios de
Técnicas/ Sugestões de
Classificação
Instrumentos de Avaliação
Descritores
Sugestões de atividades/ações
Critérios de
do Perfil dos
Aprendizagens Essenciais
estratégicas de ensino orientadas para o
Domínios/
Avaliação *
Peso
Alunos
Perfil dos Alunos:
Temas e
Áreas
Planificar estratégias de investigação e de
- Pensar soluções para o problema,
pesquisa a realizar online:
discutir ideias, formular questões e
- Realizar pesquisas, utilizando os termos
planear as fases de investigação e
selecionados e relevantes de acordo com o
pesquisa, individualmente, em pares ou
tema a desenvolver;
em grupo, recorrendo a aplicações
digitais que permitam a criação de mapas
Reconhecer a importância das imagens como
conceptuais, registo de notas, murais
meios de comunicação de massas, capazes de
digitais, diagramas, brainstorming online,
veicular diferentes significados (económicos,
entre outras.
políticos, sociais, religiosos, ambientais, entre
outros).
- Promover estratégias que envolvam
criatividade do aluno, no sentido de:
+ mobilizar saberes e processos, através
dos quais perceciona, seleciona, organiza
os dados e lhes atribui novos
significados;
+ promover dinâmicas que exijam o
questionamento dos diferentes universos
do conhecimento;
+ incentivar práticas que mobilizem
diferentes contextos, compreendendo as
possibilidades várias da construção e
desenvolvimento de ideias.

B – Informação e comunicação;
C – Raciocínio e resolução de problemas;
E – Relacionamento interpessoal;
I – Saber científico, técnico e tecnológico;

30 %
40 %

C – Raciocínio e resolução de problemas;
D – Pensamento crítico e pensamento criativo;
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia;
H – Sensibilidade estética e artística;

Comunicar e colaborar
Interpretação e comunicação
Criar e Inovar
Experimentação e criação

PLANIFICAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
DISCIPLINA: OFERTA COMPLEMENTAR/ LABORATÓRIO DE IMAGEM ANO: 8º/9ºAno
Critérios de
Técnicas/ Sugestões de
Classificação
Instrumentos de Avaliação
Descritores
Sugestões de atividades/ações
Critérios de
do Perfil dos
Aprendizagens Essenciais
estratégicas de ensino orientadas para o
Domínios/
Avaliação *
Peso
Alunos
Perfil dos Alunos:
Temas e
Áreas
Mobilizar estratégias e ferramentas de
- Promover a criação de situações no
comunicação e colaboração:
âmbito das quais o aluno comunica,
- Selecionar as soluções tecnológicas mais
colabora e interage de forma síncrona e
adequadas para a realização de trabalho
assíncrona, recorrendo às plataformas
colaborativo e comunicação, no âmbito de
digitais mais adequadas ao
atividades e/ou projetos, utilizando de forma
desenvolvimento dos projetos.
autónoma e responsável as soluções mais
adequadas e eficazes para partilhar ideias,
- Promover estratégias que envolvam por
sentimentos, informações ou factos na
parte do aluno:
concretização dos objetivos;
+ investigar um tema ou objeto numa
visão diacrónica e sincrónica para a
Utilizar os conceitos específicos da
criação de novas imagens, relacionando
comunicação visual (luz, cor, espaço, forma,
conceitos, materiais, meios e técnicas;
movimento, ritmo; proporção, desproporção,
+ compreender a intencionalidade das
entre outros), com intencionalidade e sentido
suas experiências plásticas.
crítico, na análise dos trabalhos individuais e
de grupo;
Explorar ideias e desenvolver o pensamento
- Proporcionar a criação de artefactos
computacional e produzir artefactos digitais
digitais diversificados: blogues, sítios da
criativos, recorrendo a estratégias e
internet, plataformas sociais, jogos,
ferramentas digitais de apoio à criatividade:
cartazes, infográficos, apresentações
- Produzir, modificar e gerir artefactos digitais
multimédia, animações, narrativas
criativos, de forma autónoma e responsável, e
digitais, textos criativos, vídeos, etc.
de acordo com os projetos desenhados.
- Promover estratégias que envolvam por
Manifestar capacidades expressivas e criativas
parte do aluno:
nas suas produções, evidenciando os
+ a experimentação de técnicas e
conhecimentos adquiridos;
materiais, ajustando-os à intenção
Justificar a intencionalidade dos seus
expressiva das suas representações;
trabalhos, conjugando a organização dos
+ a utilização de vários processos de
elementos visuais com ideias e temáticas,
registo de ideias, de planeamento e de
inventadas ou sugeridas.
trabalho;
+ o desenvolvimento de processos de
análise e de síntese, através de
atividades de comparação de imagens e
de objetos.

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e – Liberdade

Notas:
1. 1 a 2 momentos de avaliação sumativa, por período, com propósitos formativos antecedem momentos de avaliação sumativa para classificar.
2. No mínimo, 1 momento de avaliação sumativa para classificar, por período. Caso se aplique mais do que um momento, as técnicas serão obrigatoriamente
diferentes, com a mesma ponderação.
3. Aplicação obrigatória de, pelo menos, uma rubrica de avaliação, por período.
4. Preenchimento da grelha de auto e coavaliação do aluno, no mínimo, 2 vezes por período.
5. A classificação dos 1º e 2º períodos deve ser o juízo final global das aprendizagens realizadas pelo aluno, atendendo à sua progressão, tendo como referência a
média aritmética das avaliações sumativas realizadas com propósito de classificação, não sendo esta vinculativa.
6. A classificação final do ano letivo tem de considerar os melhores 4/5 (80%) dos resultados das avaliações sumativas, realizadas ao longo de todo o ano letivo,
obtidas nos vários domínios/temas.
(*) Os descritores encontram-se no documento “Critérios transversais do AEP”.

