AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDRÓGÃO GRANDE

E.B. 2,3, Miguel Leitão de Andrada

2015 /2016
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA
50%

DOMÍNIO do Saber Ser - Educação para a Cidadania
- Assiduidade / Pontualidade

- Aptidão Física

5%

- Participação / Interesse

5%

- Comportamento / Relação Interpessoal
- Conhecimentos

10%

5%

- Responsabilidade

5%

- Domínio das tecnologias de informação

5%

- Domínio da língua portuguesa

- Autonomia

5%

5%

DOMÍNIO do Saber, do Saber fazer
- Atividades Físicas

INSTRUMENTOS DE
AVALIÇÃO






Prática/Observação
Direta com recurso a
grelhas;









Testes Escritos /



Questionário Oral /



Testes Online


Trabalhos
Individuais e / ou de
Grupo/Fichas de
Trabalho

25%
5%

INDICADORES


Testes de Avaliação

75%







Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos,
desempenhando com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo,
aplicando a ética do jogo e as suas regras.
Compor e realizar, da Ginástica, as destrezas elementares de solo, aparelhos e minitrampolim, em
esquemas individuais e ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica e expressão, e
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.
Realizar, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões simplificados, e cumprindo
corretamente as exigências elementares técnicas e regulamentares.
Realizar, da Luta, as ações de oposição direta solicitadas, utilizando as técnicas fundamentais de
controlo e desequilíbrio, com segurança (própria e do opositor), aplicando as regras e os princípios
éticos.
Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas ações para orientar o seu deslocamento com
intencionalidade e oportunidade na realização de sequências rítmicas, percursos ou jogos.
Utilizar as habilidades apropriadas, em percursos de natureza, de acordo com as características do
terreno e obstáculos, orientando-se pela interpretação dos sinais da carta e do percurso, apoiando
os colegas e respeitando as regras, de segurança e de preservação da qualidade do ambiente.
Interpretar sequências de habilidades específicas elementares da Dança, em coreografias
individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com
os motivos das composições.
Aptidão física – o aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (referência à Zona
Saudável de Aptidão Física - ZSAF – Fitnessgram).
Conhece o objetivo dos jogos desportivos coletivos, a função e o modo de execução das principais
ações técnico-táticas e as suas principais regras.
Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e
Coordenação (Geral), de acordo com as características do esforço realizado.
Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física.
Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável,
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a
alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente.
Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo
dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos
desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição,
o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades.
Domínio de técnicas de investigação (recolha e tratamento de dados).
Domínio das tecnologias de informação.
Domínio da língua portuguesa.
Participação/cooperação na elaboração de trabalhos.
Capacidade de autonomia.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDRÓGÃO GRANDE

E.B. 2,3, Miguel Leitão de Andrada

2015 /2016

CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
Educação Musical – 2.º Ciclo
Música – 3.º Ciclo

DOMÍNIO
do Saber, do Saber Fazer
Conhecimentos/Capacidades Aptidões
Interpretação e comunicação
Criação e experimentação
Perceção sonora e musical
Culturas musicais nos contextos

DOMÍNIO do Saber Ser
75%

25%
Educação para a Cidadania

Testes escritos/práticos
Exercícios de audição

20%
Assiduidade/ Pontualidade

5%

Prática Vocal e Instrumental


Participação ativa nas aulas



Trabalhos Individuais e/ ou de

40%

Grupo

Trabalhos de Casa

5%

Participação/Empenho

5%

Comportamento/Relação interpessoal

5%

Sentido de responsabilidade (material
da disciplina…)

5%

Domínio das tecnologias de informação


Utilização das T.I.C. na consulta
de documentos diversos e na

5%

Autonomia

5%

recolha de informação.
Domínio da língua portuguesa


Utilização correta da Língua
Portuguesa.



Utilização adequada da

5%

terminologia específica da
disciplina.

Professora: Paula Santo

INSTRUMENTOS DE AVALIÇÃO

INDICADORES
Domínio do Saber, do Saber Fazer
- Domínio da língua portuguesa
- Domínio dos conteúdos e rigor concetual

Testes de Avaliação Escritos e
Práticos
Exercícios de Audição

- Uso de vocabulário específico da disciplina
- Clareza e articulação lógica das respostas
- Capacidade de interpretação e relacionação de conteúdos
- Capacidade de síntese
- Espírito crítico
- Capacidade auditiva da expressão e criação musical
- Capacidade de adquirir, compreender e aplicar os conceitos da música: timbre,
dinâmica, ritmo, altura e forma
- Domínio de técnicas de investigação (Recolha e tratamento de dados)
- Domínio das tecnologias de informação
- Domínio da língua portuguesa
- Capacidade de exposição e debate
- Participação/cooperação na elaboração de trabalhos

Prática Vocal e Instrumental

- Capacidade de autonomia
- Possui imaginação/ criatividade nos temas propostos.




Trabalhos Individuais e / ou

- Capacidade de interpretação vocal e instrumental.

de Grupo

- Aplicação de diferentes técnicas de produção sonora a nível vocal e

Participação/realização nos
trabalhos de aula

instrumental.
- Capacidade de manuseamento de instrumentos musicais;
- Capacidade de acompanhar canções com gestos e percussão corporal;

Instrumento de avaliação – Grelha de
observação e registo

- Capacidade de combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e
equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas combinados de acordo
com a estrutura
- rítmica e melódica de composições.
- Capacidade de analisar a sua própria expressão musical, respeitando a dos outros
(espírito crítico).

Trabalhos de Casa

- Realização dos trabalhos de casa

Grelhas de observação e registo
DOMÍNIO do Saber Ser – Educação para a Cidadania
- Intervenção adequada e oportuna na sala de aula
- Interesse, empenho e sentido de responsabilidade
- Capacidade de comunicação e cooperação
- Respeito e cumprimento das regras da disciplina.
Instrumento de avaliação – Grelha de observação e registo

Professora: Paula Santo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDRÓGÃO GRANDE
E.B. 2,3, Miguel Leitão de Andrada
Ano letivo 2015 /2016
DEPARTAMENTO EXPRESSÕES
CRITÉRIOS ESPECIFÍCOS DE AVALIAÇÃO
EDUCAÇÃO VISUAL/EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DOMÍNIO
do Saber, do Saber fazer
- Testes de avaliação escritos e/ou

75%

DOMÍNIO do Saber ser
- Assiduidade/ Pontualidade

10 %

práticos
- Trabalhos individuais e/ ou de grupo
realizados na aula

25%
5%

40 %

- Responsabilidade

5%

10 %

- Participação

5%

5%

- Comportamento

5%

5%

- Autonomia

5%

- Registos de observação na sala de
aula
- Trabalhos de investigação, reflexivos
e críticos
- Domínio das tecnologias de
informação
- Domínio da língua portuguesa

5%

INSTRUMENTOS DE AVALIÇÃO

INDICADORES
- Domínio da língua portuguesa
- Domínio dos conteúdos e rigor conceptual

Testes de Avaliação Escritos

- Aplicação de conhecimentos
- Capacidade de interpretação e relacionação de conteúdos
- Criatividade
- Espírito crítico
- Desenvolvimento do pensamento, imaginação e criatividade artística

Trabalhos Individuais
e / ou
de Grupo

- Domínio de técnicas diferenciadas
- Domínio da língua portuguesa
- Capacidade de compreensão e utilização de diferentes códigos e
linguagens elementares das artes
- Participação/cooperação na elaboração de trabalhos
- Capacidade de autonomia

Trabalhos de Investigação

- Conhecimento

e

valorização

do

património

internacional

Participação/realização nos

- Intervenção adequada e oportuna na sala de aula

trabalhos de aula

- Interesse, empenho e sentido de responsabilidade

artístico

nacional

e
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Departamento de Expressões
Critérios Específicos

Expressão Plástica – Saber/Saber fazer

1.º e 2.º ano

3.º e 4.º ano

Indicadores

70%

75%

Trabalhos Práticos Individuais

20%

25%

Trabalhos Práticos de Grupo

10%

10%

Domínio das Técnicas

10%

10%

Destreza Manual

10%

10%

Criatividade/Imaginação

10%

10%

Utilização da Língua portuguesa

5%

5%

Utilização das TIC

5%

5%

30%

25%

Saber ser/saber estar

100%

As Professoras
Flora Santos
Fernanda Mendes
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Departamento de Expressões
Critérios Específicos

Ensino da Música – Saber/Saber fazer

1.º e 2.º ano

3.º e 4.º ano

Indicadores

70%

75%

Prática vocal

15%

15%

Prática instrumental

15%

20%

Audição

10%

10%

Movimento corporal/Dança

10%

10%

Compreensão de conceitos musicais

10%

10%

Utilização da Língua portuguesa

5%

5%

Utilização das TIC

5%

5%

30%

25%

Saber ser/saber estar

100%

A Professora
Paula Santo
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CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIAS
DOMÍNIO
do Saber, do Saber fazer
Aquisição, compreensão e aplicação
de conhecimentos :
- Domina os conceitos básicos
- Relaciona as aprendizagens adquiridas
- Aplica os conhecimentos adquiridos a
novas situações
- Participa no trabalho individual e coletivo
- Adota estratégias adequadas à resolução
de problemas
- Consulta e utiliza diversas fontes de
informação

75%

60%

DOMÍNIO do Saber ser
Educação para a cidadania
- Assiduidade/ Pontualidade

25%
5

- Participação/ Interesse, empenho.

5

- Relação interpessoal (Comportamento
na sala de aula Respeito por colegas e
professores).

5

Instrumentos de avaliação:
Testes formativos

- Participação oral

5%

- Domínio das tecnologias de informação

5%

- Domínio da língua portuguesa

5%

- sentido de responsabilidade
(Apresentação do material necessário,

- Autonomia.

Instrumentos de avaliação:
Trabalho de grupo/individual
Relatórios/Desempenho experimental

INSTRUMENTOS DE AVALIÇÃO

INDICADORES

- Domínio da língua portuguesa
- Domínio dos conteúdos e rigor conceptual
- Uso de vocabulário específico
Testes de Avaliação Escritos

(60%)

- Clareza e articulação lógica das respostas
- Capacidade de interpretação e relacionação de conteúdos
- Capacidade de síntese
- Espírito crítico
- Domínio de técnicas de investigação (Recolha e tratamento de dados)

Trabalhos Individuais e / ou de
Grupo
(15%)

- Domínio das tecnologias de informação
- Domínio da língua portuguesa
- Capacidade de exposição e debate
- Participação/cooperação na elaboração de trabalhos
- Capacidade de autonomia

Trabalhos de Casa

5

trabalhos de casa...)

- Realização atempada dos trabalhos de casa

Participação/realização nos

- Intervenção adequada e oportuna na sala de aula

trabalhos de aula

- Interesse, empenho e sentido de responsabilidade

5

MENÇÕES CLASSIFICATIVAS DOS TESTES E TRABALHOS ESCRITOS
percentagem e nível correspondente
%
0% a 19%
20% a 49%
50% a 69%
70% a 89%
90% a 100%

Nível
1
2
3
4
5

Menção
INSUFICIENTE
SUFICIENTE
BOM
MUITO BOM

Utilização das TIC

1.º e 2.º ano

3.º e 4.º ano

Indicadores

75%

75%

Familiariza-se com o computador

7,5%

--

Cria um documento no processador de texto

7,5%

7,5%

Edita um texto

11,25%

7,5%

Insere imagens

7,5%

7,5%

11,25%

7,5%

15%

15%

--

15%

15%

15%

Acede à Internet
Utiliza um motor de busca para pesquisar
Elabora apresentações e PowerPoint (3º e 4º)
Cria uma conta e utiliza o correio eletrónico

Saber Ser / Saber Estar – 25%
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CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DOMÍNIO
do Saber, do Saber fazer
- Testes de avaliação escritos
- Relatórios
- Trabalhos Individuais e/ ou de Grupo

75%
40 %
10 %

- Participação/realização nos trabalhos de
aula

10 %

- Trabalhos de Casa

5%

- Domínio das tecnologias de informação
- Domínio da língua portuguesa

5%
5%

DOMÍNIO do Saber ser
Educação para a cidadania
- Assiduidade/ Pontualidade.
- Participação/ Interesse, empenho.
- Relação interpessoal (Comportamento
na sala de aula; Respeito por colegas e
professores).
- sentido de responsabilidade
(Apresentação do material
necessário...).
- Autonomia.

INSTRUMENTOS DE AVALIÇÃO

Testes de Avaliação Escritos

25%
5
5
5
5
5

INDICADORES

-

Domínio da língua portuguesa
Domínio dos conteúdos e rigor conceptual
Uso de vocabulário específico
Clareza e articulação lógica das respostas
Capacidade de interpretação e relacionação de conteúdos
Capacidade de síntese

- Domínio de métodos e de técnicas de trabalho: recolha e tratamento de

Trabalhos Individuais e / ou de
Grupo

Trabalhos de Casa
Participação/realização nos trabalhos
de aula

diversas fontes de informação; utilização de diferentes estratégias na
resolução de problemas.
- Domínio das tecnologias de informação
- Domínio da língua portuguesa

- Capacidade de análise / síntese / reflexão crítica
- Capacidade de comunicação e de organização
- Realização atempada dos trabalhos de casa
- Intervenção adequada e oportuna na sala de aula
- Interesse, empenho e sentido de responsabilidade

Na avaliação sumativa deve ter-se em conta, de modo a contemplar a progressão do aluno, o seguinte:

1º Período
100%

2º Período
100%

3º Período
100%

Avaliação final do Ano Letivo (3.º Período)
33,33% (1.ºP); 33,33% (2.ºP); 33,33% (3.ºP)

MENÇÕES CLASSIFICATIVAS DOS TESTES E TRABALHOS ESCRITOS
percentagem e nível correspondente
%
0% a 19%
20% a 49%
50% a 69%
70% a 89%
90% a 100%

Nível
1
2
3
4
5

Menção
INSUFICIENTE
SUFICIENTE
BOM
MUITO BOM

