
 

 

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 25% 
 

- Trabalhos de Grupo/Individuais/Autónomos; 
- Questionários; 
- Apresentações/Interações Orais; 
- Testes Escritos; 
- Trabalhos de Pesquisa; 
- Trabalho de sala de aula / Observação direta; 
- Trabalhos em rede; 
- Relatórios; 
- Visitas de Estudo; 
- Outros. 

 
Adaptabilidade e flexibilidade 
 

25% 

 Trabalhar em grupo 25% 

Educação /Formação ao longo da vida 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 Ciências Sociais e Humanas 
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Critérios Específicos de Avaliação 

 Área Curricular / Disciplina:  
COMPETÊNCIA DIGITAL  
Turmas Formação Pré-Profissionalizante 

Competências /saberes Percentagem Contextos 

- Pesquisar, analisar e organizar conteúdos digitais  20% - 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 e interagir através de tecnologias digitais 25% 

- Criar e editar conteúdos digitais 30% 

-Proteger dispositivos e dados pessoais e identificar riscos 

para a saúde e meio ambiente 
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 



Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo 2022/2023 

                                             

Critérios Específicos de Avaliação  Área Curricular / Disciplina: Competências Pessoais, Sociais e de Aprendizagem  

Competências / saberes Percentagem Contextos 

  
 

- Trabalhos de Grupo/Individuais/Autónomos; 
- Questionários; 
- Apresentações/Interações Orais; 
- Trabalhos de Pesquisa; 
- Trabalho de sala de aula / Observação direta; 
- Outros; 

Relacionamento Interpessoal  30% 

Competências Cognitivas 35% 

Competências Altitudinais / Valorativas 35% 

  

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. 
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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. 

 

 

  

NÍVEIS DE DESEMPENHO DA ORALIDADE  
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NÍVEIS 

PRODUÇÃO ORAL INTERAÇÃO ORAL  

DESEMPENHO GLOBAL DA 
ORALIDADE 

VOCABULÁRIO 
leque – controlo – âmbito - coesão 

PRONÚNCIA 
sons individuais – 

acentuação – entoação 

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; 

- Usa algumas estruturas simples 
corretamente, podendo cometer alguns 
erros, mas sendo o sentindo geralmente 
claro; 

- Utiliza uma palavra, uma expressão ou 
elocução mais longa; 

- Consegue ligar ideias com conectores 
simples. 

- Na generalidade é 
inteligível; 

- Tem um controlo limitado 
da acentuação da palavra e 
da entoação. 

- Responde de forma 
apropriada às perguntas, 
instruções ou estímulos 
visuais, necessitando de 
muito pouco apoio; 

- Pede apoio se necessário. 

- Responde, quase sempre, 
com prontidão, embora 
possa haver hesitação e 
pausas a meio das 
elocuções. 

Transmite o sentido básico em situações 
muito familiares. 

Produz elocuções curtas – uma palavra ou 
expressão, embora possa produzir elocuções 
mais longas fazendo ligação entre ideias, 
embora com hesitação e algumas 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; 

- Produz algumas estruturas simples, mas 
comete erros básicos que podem tornar o 
sentido pouco claro; 

- Geralmente utiliza uma palavra ou uma 
expressão, embora possa produzir algumas 
elocuções mais longas; 

- Consegue ligar ideias com conectores muito 
simples. 

- Na generalidade é 
inteligível, embora alguns 
sons possam não ser claros; 

- Tem um controlo limitado 
da acentuação da palavra; 

- Tem um controlo muito 
limitado da entoação. 

- Responde de forma 
apropriada às perguntas, 
instruções ou estímulos 
visuais, embora necessite 
de algum apoio; 

- Pede apoio quando 
necessário. 

- Responde com alguma 
prontidão, embora haja 
hesitação e pausas a meio 
da elocução. 

Transmite o sentido muito básico em 
situações muito familiares, com algum apoio. 

Produz elocuções curtas – uma palavra 
simples ou expressão curta, cometendo erros 
básicos na utilização de estruturas simples – 
com hesitações e pausas a meio das 
elocuções. 

 

IN
SU

FI
C

IE
N

TE
 

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

 
 

 
1 

- Usa o vocabulário necessário para realizar 
uma parte da tarefa; 

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

- Geralmente utiliza uma palavra, embora 
possa utilizar algumas expressões curtas; 

- Consegue ligar palavras com alguns 
conectores muito simples. 

- Por vezes é difícil de 
Identificar. 

- Responde de forma 
apropriada a algumas 
perguntas, instruções ou 
estímulos visuais, embora 
necessite de apoio 
frequente; 

- Pode tentar pedir apoio, se 
necessário. 

- Existe hesitação e pausas a 
meio das elocuções; 

- Apresenta respostas com 
pausas longas e/ou 
entrecortadas. 

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

Produz elocuções muito curtas – uma palavra 
simples ou expressão curta – com hesitações 
e pausas muito frequentes e por vezes é 
difícil de Identificar. 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO DA ESCRITA  

NÍVEIS 
PRODUÇÃO ESCRITA 

CONTEÚDO ORGANIZAÇÃO USO DA LÍNGUA 

 

M
U
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O

 B
O

M
 

 
 
 
 

5 

- Todo o conteúdo é relevante para a tarefa. 

- O leitor-alvo é totalmente informado. 

- O texto é uma sequência de duas a três frases 
simples. 

- O texto contém alguns elementos de ligação 
básicos de uso muito frequente. 

- Usa um léxico básico apropriado e em 
contexto, embora possa, ocasionalmente, 
repetir algum léxico; 

- Usa formas gramaticais muito simples com um 
bom nível de controlo. 

- Os erros são visíveis, mas não impedem a 
compreensão. 

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

 

SU
FI

C
IE

N
TE

 

 
 

 
3 

- Podem estar presentes alguns conteúdos 
irrelevantes e/ou omissões mínimas. 

- O leitor-alvo é, minimamente, informado. 

- O texto nem sempre apresenta elementos de 
ligação. 

-  Usa pontuação e, ocasionalmente, conectores 
muito básicos. 

- Usa um léxico muito básico, razoavelmente 
apropriado e em contexto. 

- Usa formas gramaticais muito simples com 
algum nível de controlo. 

- Por vezes, os erros podem impedir a 
compreensão. 

 

IN
SU

FI
C

IE
N

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

 

 
1 

- Estão presentes conteúdos irrelevantes e 
interpretações erradas. 

- O leitor-alvo não é informado. 

- Não consegue organizar frases. - Produz um léxico muito básico de palavras 
isoladas. 

- Não mostra controlo de formas gramaticais 
muito simples. 

TIPOLOGIA DE TEXTOS 

▪ Comunicativo (email, SMS, blogue…) 

▪ Narrativo com apoio de imagens (sequência de 3 imagens) 

▪ 3.º ano: 10 a 15 palavras 

▪ 4.º ano: 15 a 20 palavras 
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NÍVEIS DE DESEMPENHO  
NÍVEIS COMPREENSÃO ORAL COMPREENSÃO ESCRITA INTERAÇÃO ESCRITA 

 

M
U
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M
 

 
 
 

5 

- Seleciona informação básica; 

- Identifica frases curtas e simples; 

- Acompanha diálogos simples; 

- Acompanha a sequência de histórias 
ilustradas conhecidas, simples e curtas. 

- Identifica palavras e expressões muito 
familiares; 

- Reconhece informação em textos factuais / 
informativos muito curtos; 

- Descodifica pequenas histórias ilustradas com 
frases simples e palavras muito familiares; 

- Seleciona informação em textos muito 
simples. 

- Legenda imagens e/ou sequências de imagens 
com palavras e expressões simples; 

- Preenche formulários muito simples ou espaços 
lacunares em textos muito simples e curtos; 

- Ordena palavras para elaborar frases simples e 
curtas; 

- Utiliza expressões-padrão simples e frases 
muito simples e curtas para trocar informação 
básica (SMS, chat, post...). 

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

 

SU
FI

C
IE

N
TE

 

 
 
 

 
3 

- Seleciona informação muito básica de uma 
apresentação oral presencial ou em suporte 
áudio ou audiovisual; 

- Identifica algumas frases curtas e simples; 

- Acompanha diálogos muito simples, com 
trocas de informação simples; 

- Acompanha o essencial da sequência de 
histórias ilustradas conhecidas, simples e 
curtas. 

- Identifica palavras simples e algumas 
expressões muito familiares; 

- Reconhece alguma informação em textos 
factuais / informativos muito curtos; 

- Descodifica o essencial de pequenas histórias 
situacionais ilustradas com frases simples e 
palavras muito familiares; 

- Seleciona informação básica em textos muito 
simples. 

- Legenda algumas imagens e/ou sequências de 
imagens com palavras simples e expressões 
simples muito familiares; 

- Preenche, com algum apoio, formulários muito 
simples ou espaços lacunares em textos muito 
simples e curtos; 

- Ordena algumas palavras para elaborar frases 
simples e curtas; 

- Utiliza algumas expressões-padrão simples e 
frases muito simples e curtas, para trocar 
informação muito básica (SMS, chat, post...). 

 

IN
SU
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C
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N
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2 Nível Intermédio – O aluno apresenta características dos níveis 1 e 3 

 
 
 
 

 
1 

- Não seleciona ou raramente seleciona 
informação mesmo que muito básica de uma 
apresentação oral presencial ou suporte 
áudio ou audiovisual; 

- Não identifica ou raramente identifica frases 
curtas e simples; 

- Não acompanha ou raramente acompanha 
trocas simples de informação; 

- Não acompanha ou raramente acompanha o 
essencial da sequência de histórias ilustradas 
conhecidas, simples e curtas. 

- Identifica palavras simples, mas não identifica 
ou raramente identifica expressões simples; 

- Não reconhece ou raramente reconhece 
informação em textos factuais / informativos 
muito curtos; 

- Não descodifica ou raramente descodifica 
pequenas histórias situacionais ilustradas com 
frases simples e palavras muito familiares; 

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

- Não legenda ou raramente legenda imagens 
e/ou sequências de imagens com palavras 
simples e expressões simples, muito familiares; 

- Não preenche ou raramente preenche, mesmo 
com apoio, formulários muito simples ou 
espaços lacunares em textos muito simples e 
curtos; 

- Não ordena ou raramente ordena palavras para 
elaborar frases simples e curtas; 

- Não utiliza ou raramente utiliza, mesmo com 
apoio, expressões-padrão muito simples e 
frases muito simples e curtas, para trocar 
informação muito básica (SMS, chat, post...). 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE INGLÊS - PP                                                                                                                                                                                 

 

EBI Francisco Ferreira Drummond, 06 de outubro de 2022 

 

O professor de Inglês, 

  Cláudio Cruz  



Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond 
Departamento de Línguas 

Ano Letivo 2022/2023 

                                             

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

Competências / saberes Percentagem Contextos 

  
 
- Trabalhos de Grupo/Individuais/Autónomos; 
- Questionários; 
- Apresentações/Interações Orais; 
- Testes Escritos; 
- Trabalhos de Pesquisa; 
- Trabalho de sala de aula / Observação direta; 
- Trabalhos em rede; 
- Relatórios; 
- Visitas de Estudo; 
- Outros; 

Oralidade 30% 

Leitura  20% 

Escrita 20% 

Linguagem Não verbal 30% 

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. 
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- 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  

                              Turmas  Pré-Profissionalizante  
 

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. 
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Departamento de Matemática e Ciências Físico Naturais  

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

Turma Pré-Profissionalizante 

Competências / saberes                                Percentagem           Contextos                                                                              Percentagem 

Compreensão de Conceitos e 

Procedimentos 

 

50% 

  

Atividades de Verificação de Aprendizagem  

(Por exemplo: Questões aula, Depressa e Bem, TPC, Elaboração de 

atividades de revisão, Sala de Fuga, Kahoot, Plickers, Socrative, …) 

25% 

Raciocínio 10% 

Trabalho de sala de aula 

(Por exemplo: Elaboração de Questões aula, Realização de exercícios 

em aula, Empenho, Participação, …) 

25% 

Comunicação e Conexões em Matemática 20% 
Trabalho de Grupo e/ou Individuais 

(Trabalhos de Grupo, Trabalhos individuais, Diário de Aprendizagem) 
25% 

Pensamento Computacional e Resolução de 

Problemas 
20% 

Atividades Sumativas 

(Testes de Avaliação Sumativa e Mini-Testes de Avaliação Sumativa) 
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. 
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Critérios Específicos de Avaliação 

Pré-Profissionalização 

Componentes de Formação – Área de Competência Chave: 

Formação Prática em Contexto de Trabalho – Oficinas 

Competências / saberes %  Contextos                                        

 

- Processos Tecnológicos 

 

- Recursos e Utilizações Tecnológicas 

 

- Tecnologia e Sociedade 

20% 

 

20% 

 

40% 

 - Realização das Tarefas de Aula  

- Manipular materiais diversificados 

- Desempenho na 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 
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