
 

 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

                                                                         Ano letivo 2022/2023 
 

 

Critérios Específicos de Avaliação  Área Curricular / Disciplina: AVD (Atividades de Vida Diária) 

Competências / saberes Percentagem Contextos 

 
Relacionamento Interpessoal 

 

10% 

 

- Intervenção nas Tarefas 

- Empenho e Interesse 

-Trabalhos Individuais 

-Trabalho pares/grupos 

 

 

 

 

 

 

Autonomia 
 

10% 

Cooperação 15% 

Respeito pelos outros 

 Aquisição de Conteúdos                                                                                                            

Domínio de Técnicas 

Conhecimento e aplicação de regras 

10% 

 

20% 

 

20% 

         15% 

 

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

 

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade. 

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. 

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 
 

Departamento de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Percursos Curriculares Diferenciados (Programa Despiste e Orientação Vocacional) DOV 1 

 



 

 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

                                                                         Ano letivo 2022/2023 
 

 

Critérios Específicos de Avaliação  Área Curricular / Disciplina: CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Competências / saberes Percentagem Contextos 

 
  Relacionamento Interpessoal 

 

10% 

 

- Intervenção nas Tarefas 

- Empenho e Interesse 

-Trabalhos Individuais 

-Trabalho pares/grupos 

- Fichas de verificação de conhecimentos 

 

 

 

 

 

 Autonomia 
 

10% 

 Sentido Crítico 10% 

 Respeito pelos outros 

 Capacidade de diálogo                                                                                                             

 Adquirir e aplicar conceitos 

10% 

 

15% 

 

45% 

 

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

 

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade. 

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. 

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 
 

Departamento de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Percursos Curriculares Diferenciados (Programa Despiste e Orientação Vocacional) DOV 1 

 



ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

Ano letivo 2022/2023 

 

Critérios Específicos de Avaliação 

 Área Curricular / Disciplina:  
COMPETÊNCIA DIGITAL  
Turmas Programa Despiste Orientação Vocacional (DOV) 

Competências /saberes Percentagem Contextos 

- Pesquisar e armazenar conteúdos digitais  25% - Trabalhos Individuais ou de grupo;  

- Questionários (escritos ou interativos);  

- Apresentações orais;  

- Fichas de trabalho / testes;  

- Trabalho em sala de aula;  

- Outros, a decidir em Conselho de Turma e/ ou Departamento 

Curricular. 

- Comunicar através de tecnologias digitais  25% 

- Criar conteúdos digitais simples  25% 

- Identificar riscos e ameaças em ambientes digitais 25% 

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material.  

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas.  

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade.  

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo.  

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 

 

Departamento de Educação Física, Expressões Artísticas e Tecnológicas 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 
CULTURA, LÍNGUA E COMUNICAÇÃO (CLC) – INGLÊS 

 

DOV  
PROGRAMA DESPISTE E ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

EBI FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro, 2022  

 

 

o 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLC - INGLÊS - DOV                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

Competências Contextos de avaliação 

O
R

A
L

 

Compreensão  
Grelhas de observação do desempenho 
Atividades de interação/produção oral  

Audições 
Questionários 

Visionamento de vídeos/canções 
Exercícios de completamento, correspondência e ordenação  

Produção de frases/pequenos textos 
Apresentações orais 

Legendagem e ilustração 
Role Play 

Interação 

Produção 

E
S

C
R

IT
A

 Compreensão 

Interação 

Produção 

 Total: 100%* 

 

Nota 1 – De acordo com os Critérios Gerais de Avaliação da UO, o domínio de Valores será avaliado transversalmente, nos diferentes contextos: - Responsabilidade e integridade: Assiduidade e 

pontualidade; Cumprimento de regras; Material. – Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. – Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento 

crítico; Criatividade. – Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. – Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; 

Autonomia e iniciativa. 

Nota 2- Uma vez que a avaliação será efetuada a partir de descritores de desempenho, à luz das orientações do projeto PACIS XXI, os elementos de avaliação transmitirão uma apreciação qualitativa 

e/ou descritiva ao aluno e Encarregado de Educação. Sendo assim, e ao contrário do disposto nos Critérios Gerais da UO, não existirá uma apreciação quantitativa percentual ou de valores nos 

elementos de avaliação. 

 

 

 

  



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLC - INGLÊS - DOV                                                                                                                                                                                  

NÍVEIS DE DESEMPENHO DA ORALIDADE  

 
NÍVEIS 

PRODUÇÃO ORAL INTERAÇÃO ORAL  

DESEMPENHO GLOBAL DA 
ORALIDADE 

VOCABULÁRIO 
leque – controlo – âmbito 

PRONÚNCIA 
sons individuais – 

acentuação da palavra 

INTERAÇÃO 
receção/resposta – apoio 

necessário 

INTERAÇÃO 
fluência/prontidão 

 

M
U

IT
O

 B
O

M
 

 
 
 

5 

- Usa o vocabulário necessário 
para realizar toda a tarefa; 

- Produz elocuções simples, mas 
comete erros ocasionais; 

- Geralmente utiliza uma palavra 
ou expressão curta, embora 
possa produzir elocuções mais 
longas. 

- Quase sempre inteligível; 
contudo, alguns sons podem 
não ser claros; 

- Tem um controlo limitado da 
acentuação da palavra. 

- Geralmente responde de 
forma apropriada às 
perguntas, instruções ou 
estímulos visuais; contudo, 
pode necessitar de algum 
apoio; 

- Pede apoio se necessário. 

- Muitas vezes responde com 
prontidão, mas pode haver 
hesitação. 

Transmite o sentido muito básico em situações 
muito familiares do dia a dia. 

Produz elocuções muito curtas – uma palavra 
simples ou expressões curtas – com algumas 
hesitações e pausas. 

BOM 4 Nível Intermédio – O aluno apresenta características dos níveis 3 e 5 

 

SU
FI

C
IE

N
TE

 

 
 
 

3 

- Usa o vocabulário necessário 
para realizar a maior parte da 
tarefa; 

- Tenta utilizar algumas elocuções 
simples, mas comete erros 
básicos que podem impedir a 
compreensão; 

- Geralmente utiliza uma palavra, 
embora possa produzir algumas 
expressões curtas. 

- Frequentemente, inteligível; 

- Tem um controlo muito 
limitado da acentuação da 
palavra. 

- Geralmente responde de 
forma apropriada às 
perguntas, instruções ou 
estímulos visuais; contudo, 
necessita de apoio frequente; 

- Tenta pedir apoio, quando 
necessita. 

- Existe hesitação e algum 
atraso ou pausas. 

Transmite o sentido muito básico em situações 
muito familiares do dia a dia, com apoio 
frequente. 

Produz elocuções muito curtas – uma palavra 
simples ou expressões curtas – com hesitações 
e pausas muito frequentes. 

 

IN
SU

FI
C

IE
N

TE
 

2 Nível Intermédio – O aluno apresenta características dos níveis 1 e 3 

 
 

 
1 

- Tem o vocabulário necessário 
para realizar parte da tarefa; 

- Pode tentar usar algumas 
elocuções muito simples, mas 
comete erros básicos e apresenta 
falta de léxico, o que impede a 
comunicação; 

- Utiliza só uma palavra ou não diz 
nada. 

- Tenta produzir os sons da 
língua, mas muitas vezes é 
difícil identificar. 

- Requer apoio constante e, 
muitas vezes, não responde às 
instruções, perguntas ou 
estímulos visuais. 

- Hesitação, que requer muita 
paciência do ouvinte. 

Tem dificuldade em transmitir o sentido muito 
básico em situações muito familiares do dia a 
dia, mesmo com apoio. 

Responde de forma muito limitada -com uma 
palavra muito simples, cometendo erros 
básicos quando tenta utilizar elocuções muito 
simples. 

Requer muita paciência por parte do ouvinte. 

 

 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLC - INGLÊS - DOV                                                                                                                                                                                  

NÍVEIS DE DESEMPENHO DA ESCRITA  
 

NÍVEIS 

PRODUÇÃO ESCRITA 

CORREÇÃO 
ortografia – pontuação - controlo 

LÉXICO 
leque 

 

M
U

IT
O

 B
O

M
  

 
5 

- Escreve palavras muito simples com uma ou duas sílabas. 

- Copia palavras simples e expressões muito curtas que lhe são muito 
familiares. 

- Utiliza maiúsculas em nomes próprios e no início da frase. 

- Representa com precisão imagens recorrendo a um leque muito 
limitado de palavras simples ou expressões muito curtas que lhe são 
muito familiares. 

BOM 4 Nível Intermédio – O aluno apresenta características dos níveis 3 e 5 

 

SU
FI

C
IE

N
TE

 

 
 

 
3 

- Escreve palavras muito simples com uma ou duas sílabas, com erros não 
impeditivos da compreensão. 

- Copia palavras simples e expressões muito curtas que lhe são muito 
familiares, com erros não impeditivos da compreensão. 

- Ocasionalmente não utiliza maiúsculas nem em nomes próprios nem no 
início da frase. 

- Ocasionalmente representa com precisão imagens recorrendo a um 
leque muito limitado de palavras simples ou expressões muito curtas 
que lhe são muito familiares. 

 

IN
SU

FI
C

IE
N

TE
 2 Nível Intermédio – O aluno apresenta características dos níveis 1 e 3 

 

 
1 

- Copia palavras simples, com erros, impeditivos da compreensão. 

- Nem sempre consegue copiar expressões muito curtas e muito 
familiares. 

- Não utiliza maiúsculas em nomes próprios e nem no início da frase. 

- Não representa com precisão imagens nem recorre a um leque 
muito limitado de palavras simples nem a expressões muito curtas 
que lhe sejam muito familiares. 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLC - INGLÊS - DOV                                                                                                                                                                                  

 

NÍVEIS DE DESEMPENHO  

NÍVEIS COMPREENSÃO ORAL COMPREENSÃO ESCRITA INTERAÇÃO ESCRITA 

 

M
U

IT
O

 B
O

M
 

 
 

 
5 

- Identifica palavras e um leque limitado de 
frases curtas e simples; 

- Identifica informação básica em trocas 
simples relacionadas com necessidades 
imediatas; 

- Reconhece o essencial de narrativas ilustradas 
muito curtas e muito simples. 

- Identifica palavras e expressões-padrão 
simples e muito familiares; 

- Acompanha a leitura de histórias situacionais 
ilustradas, muito simples e curtas; 

- Reconhece informação muito básica em textos 
muito simples. 

- Legenda imagens com palavras muito simples; 

- Preenche espaços lacunares em frases 
simples e muito curtas; 

- Ordena palavras para elaborar frases muito 
simples e muito curtas. 

BOM 4 Nível Intermédio – O aluno apresenta características dos níveis 3 e 5 

 

SU
FI

C
IE

N
TE

 

 
 
 

3 

- Identifica palavras simples e um leque muito 
limitado de frases curtas e muito simples; 

- Identifica informação muito básica em trocas 
simples relacionadas com necessidades 
imediatas; 

- Reconhece alguns aspetos essenciais de 
narrativas ilustradas muito curtas e muito 
simples. 

- Identifica palavras simples e algumas 
expressões-padrão simples e muito 
familiares; 

- Acompanha o essencial da leitura de histórias 
situacionais ilustradas, muito simples e curtas; 

- Reconhece parte da informação muito básica 
em textos muito simples. 

- Legenda parte das imagens com palavras 
muito simples; 

- Preenche alguns espaços lacunares em frases 
simples e muito curtas; 

- Tenta ordenar palavras para elaborar frases 
muito simples e muito curtas. 

 

IN
SU

FI
C

IE
N

TE
 

2 Nível Intermédio – O aluno apresenta características dos níveis 1 e 3 

 
 
 

 
1 

- Não identifica ou raramente identifica um 
leque mesmo que muito limitado, de frases 
curtas e muito simples; 

- Não identifica ou raramente identifica 
informação muito básica em trocas muito 
simples de; 

- Não identifica ou raramente identifica o 
essencial de narrativas ilustradas muito curtas 
e muito simples. 

- Não identifica ou raramente identifica a maior 
parte das palavras simples e expressões- 
padrão simples e muito familiares; 

- Não acompanha ou raramente acompanha o 
essencial da leitura de histórias situacionais 
ilustradas; 

- Não reconhece ou raramente reconhece 
informação muito básica em textos muito 
simples. 

- Não legenda ou raramente legenda imagens 
com palavras simples; 

- Não preenche ou raramente preenche 
espaços lacunares em frases simples e muito 
curtas; 

- Não ordena ou raramente ordena palavras 
para elaborar frases. 
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EBI Francisco Ferreira Drummond, 06 de outubro de 2022 

 

Os professores de Inglês, 

  Cláudio Cruz e Susana Martins 



 
 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

                                                                         Ano letivo 2022/2023 
 

 

Critérios Específicos de Avaliação  Área Curricular / Disciplina: Cultura, Língua e Comunicação - Português 

Competências / saberes Percentagem Contextos 

 
Compreensão Oral 

 

25% 

 

- Questionários (escritos e interativos) 

- Aula/Trabalho Autónomo 

- Exercícios de expressão escrita 

- Testes 

- Apresentações Orais 

 

 

 

 

 

Expressão Oral 
 

25% 

 Leitura e Interpretação 20% 

 Escrita 

 Gramática                                                                                                            

 

20% 

 

10% 

 

 

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

 

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade. 

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. 

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 
 

Departamento de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Percursos Curriculares Diferenciados (Programa Despiste e Orientação Vocacional) DOV 1 

 



ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

Ano letivo 2022/2023 
 

 

 

 

             

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 
 

Departamento de Educação Física, Expressões Artísticas e Tecnológicas 
 

Critérios Específicos de Avaliação Área Curricular/Disciplina: Educação Física–DOV I e DOV II  

Competências / saberes Percentagem Contextos 

 

- Habilidades psicomotoras e fundamentos técnico-táticos 

- Aptidão física (capacidades físicas e condicionais) 

- Utilização de conhecimentos em novas aprendizagens 

- Cooperação em contexto desportivo 

 

 

30% 

10% 

30% 

30% 

 

- Questionário oral e/ou escrito. 

- Situação analítica individual, a pares ou em pequeno grupo. 

- Jogo: condicionado; conduzido; formal.                           

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade. 

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. 



ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

2022-2023 

Critérios Específicos de Avaliação  Área Curricular/ Disciplina: Educação Musical – DOV I e DOV II 

Competências/ Saberes Percentagem Contextos 

Interpretação e Comunicação 

(Parte prática) 

 

30% 

Fichas de trabalho; 

Fichas de Avaliação; 

Trabalhos individuais e de grupo; 

Avaliação da performance vocal e instrumental (flauta de bisel e 

instrumental Orff); 

Criação e Experimentação 

(Parte prática) 

 

40% 

Exercícios auditivos (escritos e orais); 

Observação direta (preenchimento de grelhas de observação e avaliação); 

Apropriação e Reflexão 

(Parte teórica) 

 

30% 

Participação em eventos de índole artística: concertos, audições, 

exposições, espetáculos musicais, visitas de estudo, intercâmbios entre 

turmas. 

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos 

Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

Excelência e exigência: Brio/rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

Curiosidades, reflexão e inovação: Pensamento crítico; criatividade. 

Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos. 

Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 

 

Departamento de Educação Física, Expressões Artísticas e Tecnológicas 



ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

Ano letivo 2022/2023 

 DOV1 e 2 (Despiste e Orientação Vocacional) 

Critérios Específicos de Avaliação 
Componente de Formação - Área de Componente Chave: 

Expressões - Expressão Plástica   

Competências / saberes %  Contextos                                     

- Apropriação e Reflexão 

 

- Interpretação e Comunicação 

 

- Experimentação e Criação 

30% 

 

30% 

 

40% 

 - Realização das Tarefas de Aula  

 

- Empenho e Interesse  

 

- Trabalhos Individuais  

 

- Trabalhos a pares/grupo 

  

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

  

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade. 

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. 

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 

 

Departamento de Educação Física, Expressões Artísticas e Tecnológicas 



 

 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

                                                                         Ano letivo 2022/2023 
 

 

Critérios Específicos de Avaliação  Área Curricular / Disciplina: Matemática, Ciências e Tecnologias 

Competências / saberes Percentagem Contextos 

 
Compreensão de situações matemáticas 

 

15% 

 

- Resolução de exercícios escritos 

- Aula/trabalho autónomo 

- Exercícios de resolução em grupo 

- Testes 

- Apresentação de raciocínios matemáticos 

 

 

 

 

 

Aquisição de conhecimentos 
 

25% 

Raciocínio matemático/Resolução de situações 

matemáticas 

25% 

 Comunicação matemática 

 Domínio de técnicas                                                                                                          

 

15% 

 

20% 

 

 

 

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

 

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade. 

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. 

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 
 

Departamento de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Percursos Curriculares Diferenciados (Programa Despiste e Orientação Vocacional) DOV 1 



 

 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 

FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND 

                                                                        Ano letivo 2022/2023 

 

Critérios Específicos de Avaliação                                                                                Área Curricular / Disciplina: Oficinas 

Competências / saberes Percentagem Contextos 

 
Relacionamento Interpessoal 

 

10% 

 

 
 
- Intervenção nas Tarefas 

- Empenho e Interesse 

-Trabalhos Individuais 

-Trabalho pares/grupos 

 

 

 

 

 

 

Autonomia 
 

10% 

Criatividade 15% 

Respeito pelos outros 

 Aquisição de Conteúdos                                                                                                            

Domínio de Técnicas 

Conhecimento e aplicação de regras 

10% 

 

20% 

 

20% 

         15% 

 

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos: 

 

- Responsabilidade e integridade: Assiduidade e pontualidade; Cumprimento de regras; Material. 

- Excelência e exigência: Brio / rigor no trabalho desenvolvido; Capacidade de reformulação de tarefas. 

- Curiosidade, reflexão e inovação: Pensamento crítico; Criatividade. 

- Cidadania e participação: Respeito/ tolerância; Gestão de conflitos; Espírito de intervenção e empreendedorismo. 

- Liberdade: Cooperação e relacionamento interpessoal; Autonomia e iniciativa. 
 

Departamento de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Percursos Curriculares Diferenciados (Programa Despiste e Orientação Vocacional) DOV 1 
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