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  QUADRO DE VALOR JERÓNIMO USERA  

 

O Quadro de Valor Jerónimo Usera tem como objetivo promover um crescimento harmonioso, dentro do 

espírito Useriano, humanista e cristão patente no Projeto Educativo do Colégio e reconhecer as aptidões e 

atitudes dos alunos que tenham evidenciado valor e excelência no domínio cognitivo, cultural, pessoal, social 

e desportivo. 

A integração no Quadro de Valor é determinada através de um processo de nomeação promovido ao longo  

do ano letivo. 

As nomeações efetuam-se no final dos primeiro e segundo semestre, podendo os mesmos alunos constar 

da lista de nomeados para o Quadro de Valor ao longo de todo o ano letivo ou apenas num dos referidos 

momentos, pretendendo-se, deste modo, reconhecer e incentivar nos alunos o esforço para se superarem 

cada vez mais, para conseguirem mais e melhor. 

No final do ano, são eleitos os alunos distinguidos em cada domínio, tendo em conta as nomeações anteriormente 

efetuadas. Aos alunos distinguidos é atribuído um diploma em cerimónia solene, a efetuar no mês de setembro do 

ano letivo seguinte. 

Assim, o Quadro de Valor Jerónimo Usera distingue os alunos nos seguintes domínios: 

 Aproveitamento Escolar 

 

2º Ciclo: 44 pontos 

 

3º Ciclo: 7º/ 8º anos: 53 pontos; 9º ano: 49 pontos 

 

Secundário: 16,5 valores 

 Mérito Solidário - pela dedicação, empenho e exemplo na procura do bem do outro. 

 Mérito de Participação e/ou Iniciativa - pela qualidade da participação nas atividades 

organizadas pelo Colégio e/ou pela promoção de atividades culturais, recreativas ou outras. 

 Mérito Artístico e Criativo - pela produção artística de qualidade. 

 Mérito Desportivo – pela obtenção de prémios em representação do colégio, evidenciando  

espírito desportivo. 

 

As nomeações e atribuições nos diferentes domínios do Quadro de Valor Jerónimo Usera baseiam-se na eleição 

feita pelos alunos de cada turma, professores e auxiliares de ação educativa, proporcionando momentos 

preciosos de reflexão em conjunto e de autoavaliação. 

Todos os agentes educativos envolvidos com os alunos podem fazer propostas devidamente fundamentadas 

para o seu acesso ao Quadro de Valor, especificando os motivos, cabendo sempre ao Conselho de Turma fazer a 

sua análise e emitir a proposta final. 

Nenhum aluno pode ser proposto para o Quadro de Valor, se tiver sido sujeito, nesse ano, a alguma medida 

disciplinar grave. Nas atas dos Conselhos de Turma de final de cada semestre constarão os alunos propostos para 

o Quadro de Valor Jerónimo Usera, competindo ao Diretor de Turma transmitir essa informação ao respetivo 

Coordenador de Ciclo, em documento próprio. 
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O Quadro de Valor é organizado por semestre e homologado, no final do 2º semestre, por uma equipa constituída  

pela Diretora Geral, Diretora Pedagógica, Coordenador da Pastoral e Coordenadores de Ciclo, sendo este  

afixado em local de grande visibilidade. 

Cada domínio do Quadro de Valor será organizado por Ciclos e por ordem alfabética. 

A inclusão no Quadro de Valor deverá ser inscrita na ficha biográfica do aluno, após a respetiva homologação. 
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 Fichas formativas e diagnósticas 

 Testes sumativos 

 Trabalho diário em sala de aula 

 Participação individual oral e escrita 

 Projetos/Trabalhos de grupo 

 Comportamento 

 Assiduidade e pontualidade 

 Cumprimento dos trabalhos de casa 

 PRÉ-ESCOLAR  

 

No Pré-escolar, avaliação e planificação são interdependentes. Avaliar consiste essencialmente num processo de 

análise e reflexão sobre o planeamento da ação do educador que por sua vez leva a nova avaliação. O processo 

educativo é planeado e avaliado de acordo com a observação, registo e características do grupo e de cada criança, 

tendo em conta as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. 

Áreas a desenvolver previstas nas Orientações: 

 

 Área de Formação Pessoal e Social; 

 
 Área de Expressão e Comunicação; 

 
 Área de Conhecimento do Mundo. 

 

No final do 1º e 2 º semestres é enviada aos encarregados de educação de todos os alunos do Pré-escolar uma 

informação descritiva sobre o seu educando, relativa às áreas de desenvolvimento. 

No final do ano letivo e sempre que houver necessidade, é realizada uma reunião orientada pela educadora e/ou 

SPO com cada encarregado de educação. Esta reunião tem como objetivo uma tomada de consciência do 

progresso de cada criança no seu processo de aprendizagem. 

 

 

  1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

A avaliação individual do aluno é um elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem. 

 
Componente do currículo: 

 Português 

 Matemática 

 Estudo do Meio 

 Expressões Artísticas e Físico-motoras 

 Apoio ao Estudo 

 Inglês (3º e 4º ano) 

 Educação Moral e Religiosa Católica C
id

ad
an

ia
 e

 

D
es

en
vo

lv
im
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to

 

Oferta de escola: 

 Inglês (1º e 2º ano) 

 Artes Plásticas 

 

 Constituem meios de avaliação individual do aluno: 
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A avaliação dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico deverá ser essencialmente qualitativa, diária e 

contínua. No sentido de conciliar esta normativa geral com a necessária objetividade do professor, a 

avaliação individual dos alunos da escola, conjuga: 

 

Domínio da 

aprendizagem 

Nível 

Insuficiente 

Nível 

Suficiente 

Nível 

Bom 

Nível 

Muito Bom 

  

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

/C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

O aluno revela O aluno revela O aluno revela O aluno revela muita 

muitas dificuldades alguma dificuldade facilidade em: facilidade em: 

na aquisição dos em: compreender, compreender, compreender, 

conhecimentos. memorizar, memorizar, memorizar, 

 selecionar, relacionar selecionar, selecionar, relacionar 

 e aplicar os relacionar e aplicar e aplicar os 

 conhecimentos. conhecimentos em conhecimentos em 

  qualquer situação. qualquer situação. 

  

A
T

IT
U

D
E

S
 E

 V
A

L
O

R
E

S
 

O aluno não revela: O aluno revela:  O aluno revela: O aluno revela: 

Interesse e 

empenho pelas 

tarefas escolares; 

 

Algum interesse e 

empenho pelas 

tarefas escolares; 

Interesse e 

empenho pelas 

tarefas escolares; 

Muito interesse e 

empenho pelas tarefas 

escolares; 

Responsabilidade; 
 

Algum sentido de 

responsabilidade; 

 

Sentido de 

responsabilidade; 

Sentido de 

responsabilidade; 

 

Autonomia; 

 

Alguma autonomia; 

 

Autonomia; 

 

Autonomia; 

 

Respeito pelas 

regras 

estabelecidas; 

 

Algum respeito pelas 

regras estabelecidas; 

 

Respeito pelas 

regras 

estabelecidas; 

 

Respeito pelas regras 

estabelecidas; 

Cuidado e 

cumprimento dos 

trabalhos de casa; 

Algum cuidado e 

cumprimento parcial dos 

trabalhos de casa; 

 

Cuidado e 

cumprimento dos 

trabalhos de casa; 

Cuidado e 

cumprimento dos 

trabalhos de casa; 
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As fichas diagnósticas, formativas e testes sumativos realizados são classificadas de acordo com as seguintes 

percentagens: 

● Insuficiente (I), até 49% 

● Suficiente Menos (S-), de 50% a 54% 

● Suficiente (S), de 55% a 69% 

● Bom Menos (B-), de 70% a 74% 

● Bom (B), de 75% a 89% 

● Muito Bom (MB), de 90% a 100% 

 

Condições de Transição e de Aprovação (de acordo com o Dec. Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, Cap. II, 

secção III, Artigo 29.º) 

 
A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor 

titular de turma, no 1.º Ciclo, considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens 

essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos. 

 

No 1.º Ano de escolaridade não há lugar à retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas. 

 

A decisão de retenção, no final do 2.º e 3.º ano de escolaridade, é considerada excecional.  
 
No final dos 2.º e 3.º anos de escolaridade o aluno poderá não progredir e atribui-se a menção de Não 
Transita se:  
 
a)  Tiver obtido menção de “Insuficiente” cumulativamente nas disciplinas de Português e Matemática;  
 
b) Tiver obtido menção de “Insuficiente” a Português ou Matemática e nas restantes disciplinas 
consideradas para efeitos de progressão. 
 

No final do 4ºano, final de 1ºciclo, após a formalização da avaliação, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

 

a) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português e Matemática; 

b) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas (Inglês, Estudo do Meio, Expressões).
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Deste modo, são quantificados os seguintes domínios de aprendizagem: 
 
 

 
 

 
Domínio Cognitivo 

70% 
 

 

Escrita/Oralidade /Leitura 
 

Aplicação dos 
conhecimentos lecionados 

 

 Fichas formativas e diagnósticas 

 Participação individual oral com autonomia, clareza e 

adequação 

 Projetos/Trabalhos de Grupo 

 Testes sumativos 

 Trabalho diário em sala de aula 

 
 
 
 
 

Domínio 
Atitudes e Valores 

30% 

 

 

 

 

Desempenho 

 Apresentação, cumprimento e organização das tarefas 

escolares 

 Comportamento, responsabilidade, autonomia, cooperação e 

respeito pelo outro e pelo meio envolvente 

 Criatividade  

 Interesse e esforço na aprendizagem  

 Pontualidade e assiduidade 

 Responsabilidade pela apresentação do material escolar 

 Sentido crítico 

 Sociabilidade 

 Trabalhos para casa 

 

 
 
 DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS                                                                 
 
 
2º e 3º Ciclo do Ensino Básico* 

Domínios 
 

Instrumentos de avaliação 

Oralidade 10% 
 

● Testes; 

● Fichas; 

● Apresentação de trabalhos; 

● Contrato de Leitura; 

● Projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas 

(inter)disciplinares. 

Leitura 10% 

Educação Literária 35% 

Escrita 20% 

Gramática 15% 

 

Atitudes e Valores 

 

10% 

 Comportamento; cooperação e respeito; autonomia e 

sentido de responsabilidade; interesse / empenho; 

cumprimento de tarefas em aula; pontualidade; trabalhos 

de casa. 
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Observações: 
 

Sempre que um aluno não realize um momento formal de avaliação (escrito ou oral), na data 

previamente marcada e sem motivo justificado, a classificação atribuída será de zero. 

*No 5º ano, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são trabalhadas em transversalidade com 

a disciplina de Português. 

 

Ensino Secundário 

 

Domínios 
 

Instrumentos de avaliação 

Oralidade 10% 
 

 Testes; 

 Fichas; 

 Apresentação de trabalhos; 

 Projeto de Leitura; 

 Projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas 

(inter)disciplinares. 

Leitura 7,5% 

Educação Literária 40% 

Escrita 30% 

Gramática 10% 

 

Atitudes e Valores 2,5% 
● Comportamento; cooperação e respeito; autonomia e 

sentido de responsabilidade; interesse / empenho; 
cumprimento de tarefas em aula; pontualidade; trabalhos 
de casa. 

 

 

Nota: Em cada semestre, é calculada a média de todos os elementos desde o início do ano. 

 

 

Após a aplicação dos critérios de avaliação, a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em 

relação aos resultados dos cálculos finais, em função da progressão ou regressão acentuadas do aluno, 

tendo em conta todo o seu percurso escolar. 
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 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

 
 

 
 

 

 Nos domínios de Interação oral e Atitudes e Valores, os alunos serão avaliados de acordo com os 
seguintes parâmetros: 

 

10 – Excelente 
  8 – Satisfaz Bastante 

  6 – Satisfaz 

  4 – Satisfaz pouco 

  2 – Não Satisfaz 
 

 

 Em cada semestre, é calculada a média aritmética de todos os elementos desde o início do ano.  
 
 

 

 No 1º ciclo (3º e 4º anos), a avaliação sumativa será expressa em termos qualitativos, 
nomeadamente: 

 

- Insuficiente: 0%-49%; 
- Suficiente menos: 50%-54%; 
- Suficiente: 55%-69%; 
- Bom menos: 70%-74%; 
- Bom: 75%-89%; 
- Muito Bom - 90%-100%. 

 
 
 
 

Domínios Peso Avaliação 

  Compreensão oral 

Produção oral 

Leitura 

Escrita 

Funcionamento da língua 

80% 

 Testes; 

 Itens de aula;  

 Fichas; 

 Apresentação de trabalhos; 

 Trabalhos de projeto. 

  Interação oral 

 
10% 

 Registos de observação diária. 

 

Atitudes e Valores 

 

 

10% 

 Comportamento; cooperação; 

pontualidade; respeito; sentido de 

responsabilidade; autonomia; 

interesse/empenho; cumprimento de 

tarefas. 

 

Observações:  
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Após a aplicação dos critérios de avaliação, a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em 

relação aos resultados dos cálculos finais, em função da progressão ou regressão acentuadas do aluno, 

tendo em conta todo o seu percurso escolar. 

 

 DEPARTAMENTO DE ARTES  

 
 EDUCAÇÃO MUSICAL –  1º CICLO DO ENSINO BÁSICO                                   
 
 
 

 
PARÂMETROS 

 
NÍVEIS 

 
Domínio de prática instrumental 
 

INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 
BOM 
MUITO BOM 

 
Capacidade para reconhecer e reproduzir melodias e canções 
 

INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 
BOM 
MUITO BOM 

 
Participação em jogos de exploração auditiva, de expressão vocal e corporal  

INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 
BOM 
MUITO BOM 

 
 
Atitudes e Valores  

 

INSUFICIENTE 
SUFICIENTE 
BOM 
MUITO BOM 

 
 

 EDUCAÇÃO MUSICAL –  2º CICLO DO ENSINO BÁSICO                                    
 
 

PARÂMETROS 
 

% 

Domínio dos Conhecimentos (Teoria e Escrita musical) - Testes 
 

40 

Domínio das Capacidades (Vocais, Instrumentais e Motricidade) - Participação prática 
 

40 

Apresentação dos materiais específicos da disciplina 
 

10 

Atitudes e Valores  
Postura / Cooperação / Respeito / Autonomia / Responsabilidade / Interesse / Empenho / Cumprimento de 
tarefas / Pontualidade / Qualidade da participação /  

 
10 

 
A classificação final será a média aritmética dos 2 semestres. 

Com este tipo de avaliação tenta-se reduzir ao máximo a subjetividade da avaliação, na medida em que a 

classificação final de cada atividade possa dar uma ideia sobre as características do mesmo. 
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Nota: É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 

resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 

 

 EDUCAÇÃO VISUAL – 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
Os trabalhos práticos serão avaliados consoante as suas caraterísticas considerando-se os seguintes 
parâmetros: 
 

 Aquisição de conceitos - AC – domínio da linguagem específica da disciplina assim como da 
capacidade de análise, de síntese e de reflexão. 

 Processo criativo – PC – inovação, invenção, diferença, surpresa, domínio mental e organizacional. 

 Domínio da técnica – DT – aplicação correta dos materiais e domínio organizacional. 

 Atitudes e Valores – AV – Postura / Cooperação / Respeito / Autonomia / Responsabilidade / 
Interesse / Empenho / Cumprimento de tarefas / Pontualidade / Qualidade da participação. 

 
Nota: 

- Os trabalhos entregues fora de prazo, serão penalizados na percentagem que for previamente definida. 

- Sempre que num instrumento de avaliação houver recurso à utilização da língua portuguesa, será 

atribuída uma percentagem para a correção linguística. 

- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 

resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 

 

 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA/PROJETO – 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os trabalhos práticos serão avaliados consoante as suas caraterísticas considerando-se os seguintes 
parâmetros: 
 

 Aquisição de conceitos - AC – domínio da linguagem específica da disciplina assim como da 
capacidade de análise, de síntese e de reflexão. 

 Processo criativo – PC – inovação, invenção, diferença, surpresa, domínio mental e organizacional. 

 Domínio da técnica – DT – aplicação correta dos materiais e domínio organizacional. 

 Atitudes e Valores – AV – Postura / Cooperação / Respeito / Autonomia / Responsabilidade / 
Interesse / Empenho / Cumprimento de tarefas / Pontualidade / Qualidade da participação 

90% 

 
Trabalhos / projetos / apresentações 
O peso a atribuir a cada trabalho será em função das suas características. 
 

10% Atitudes e Valores  

90% 

 
Trabalhos /projetos / apresentações 
O peso a atribuir a cada trabalho será em função das suas caraterísticas. 
 

10% Atitudes e Valores  
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Nota: 

- Os trabalhos entregues fora de prazo, serão penalizados na percentagem que for previamente definida. 

- Sempre que num instrumento de avaliação houver recurso à utilização da língua portuguesa, será 

atribuída uma percentagem para a correção linguística. 

- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 

resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 

 
 
 EDUCAÇÃO VISUAL – 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os trabalhos práticos serão avaliados consoante as suas caraterísticas considerando-se os seguintes 
parâmetros: 
 

 Aquisição de conceitos - AC – domínio da linguagem específica da disciplina assim como da 
capacidade de análise, de síntese e de reflexão. 

 Processo criativo – PC – inovação, invenção, diferença, surpresa, domínio mental e organizacional. 

 Domínio da técnica – DT – aplicação correta dos materiais e domínio organizacional. 

 Atitudes e Valores – AV – Postura / Cooperação / Respeito / Autonomia / Responsabilidade / 
Interesse / Empenho / Cumprimento de tarefas / Pontualidade / Qualidade da participação 

 
Nota: 

- Os trabalhos entregues fora de prazo, serão penalizados na percentagem que for previamente definida. 

- Sempre que num instrumento de avaliação houver recurso à utilização da língua portuguesa, será 

atribuída uma percentagem para a correção linguística. 

- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 

resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 

 
 TIC/PROJETO com EMRC e com HIST – 7º ano – 3º Ciclo  
 

 

 
90% 

 
Trabalhos /projetos / apresentações 
O peso a atribuir a cada trabalho será em função das suas características. 

 
10% 

Atitudes e Valores (Atenção, Curiosidade; Intervenção adequada; Persistência; 

Assiduidade; Pontualidade; Respeito pelas normas; Organização e/ou apresentação de 

material necessário para a aula) 
 

 

 

90% 

 
Trabalhos /diário gráfico /projetos / apresentações 
O peso a atribuir a cada trabalho será em função das suas caraterísticas. 
 

10% Atitudes e Valores  
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Os trabalhos /projetos / apresentações serão avaliados consoante as suas caraterísticas 
considerando-se os seguintes parâmetros: 

 

 Atitude perante o projeto / tarefas propostas 

 Discute Ideias com colegas / colaboração 

 Altera o trabalho de forma a melhorar 

 Traz Materiais necessários 

 Saber científico, técnico e tecnológico 
 

A avaliação é quantitativa de 1 a 5 no final de cada semestre e a classificação final será a média 
aritmética dos 2 semestres. 

 
Nota: 
- Os trabalhos entregues fora de prazo, serão penalizados na percentagem que for previamente 
definida. 
- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 
resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 

 
 TIC/PROJETO com PORT e com CN – 8º ano – 3º Ciclo  

 
 

 
90% 

 
Trabalhos /projetos / apresentações 
O peso a atribuir a cada trabalho será em função das suas características. 

 
10% 

Atitudes e Valores (Atenção, Curiosidade; Intervenção adequada; Persistência; 

Assiduidade; Pontualidade; Respeito pelas normas; Organização e/ou apresentação 

de material necessário para a aula) 
 

Os trabalhos /projetos / apresentações serão avaliados consoante as suas caraterísticas 
considerando-se os seguintes parâmetros: 

 

 Linguagens e textos 

 Informação e comunicação 

 Raciocínio e resolução de problemas 

 Pensamento crítico e criativo 

 Relacionamento interpessoal 

 Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Saber científico, técnico e tecnológico 
 

A avaliação é quantitativa de 1 a 5 no final de cada semestre e a classificação final será a média 
aritmética dos 2 semestres. 

 

Nota: 
- Os trabalhos entregues fora de prazo serão penalizados na percentagem que for previamente 
definida. 
- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 
resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 
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 DESENHO A – ENSINO SECUNDÁRIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os trabalhos práticos serão avaliados consoante as suas características considerando-se os seguintes 

parâmetros: 

 

 Aquisição de conceitos - AC – domínio da linguagem específica da disciplina assim como da 

capacidade de análise, de síntese e de reflexão. 

 Processo criativo – PC – inovação, invenção, diferença, surpresa, domínio mental e organizacional. 

 Domínio da técnica – DT – aplicação correta dos materiais e domínio organizacional. 

 Atitudes e Valores – AV – Postura / Cooperação / Respeito / Autonomia / Responsabilidade / 

Interesse / Empenho / Cumprimento de tarefas / Pontualidade / Qualidade da participação. 

 
Nota: 

- Os trabalhos entregues fora de prazo, serão penalizados na percentagem que for previamente definida. 

- Sempre que num instrumento de avaliação houver recurso à utilização da língua portuguesa, será 

atribuída uma percentagem para a correção linguística. 

- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 

resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 

 
 

 OFICINA DE ARTES – ENSINO SECUNDÁRIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os trabalhos práticos serão avaliados consoante as suas caraterísticas considerando-se os seguintes 
parâmetros: 
 

 Aquisição de conceitos - AC – domínio da linguagem específica da disciplina assim como da 
capacidade de análise, de síntese e de reflexão. 

 Processo criativo – PC – inovação, invenção, diferença, surpresa, domínio mental e organizacional. 

 Domínio da técnica – DT – aplicação correta dos materiais e domínio organizacional. 

 Atitudes e Valores – AV – Postura / Cooperação / Respeito / Autonomia / Responsabilidade / 
Interesse / Empenho / Cumprimento de tarefas / Pontualidade / Qualidade da participação. 

90% 

 
Trabalhos /diário gráfico /projetos / apresentações 
O peso a atribuir a cada trabalho será em função das suas caraterísticas. 
 

10% Atitudes e Valores  

90% 

 
Trabalhos /diário gráfico /projetos / apresentações 
O peso a atribuir a cada trabalho será em função das suas características. 
 

10% Atitudes e Valores  
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A classificação final será a média aritmética dos 2 semestres. 

 

Nota: 

- Os trabalhos entregues fora de prazo, serão penalizados na percentagem que for previamente definida. 

- Sempre que num instrumento de avaliação houver recurso à utilização da língua portuguesa, será 

atribuída uma percentagem para a correção linguística. 

- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 

resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno. 

 

 GEOMETRIA DESCRITIVA A – ENSINO SECUNDÁRIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes e Valores – AV – Postura / Cooperação / Respeito / Autonomia / Responsabilidade / Interesse / 
Empenho / Cumprimento de tarefas / Pontualidade / Qualidade da participação. 
 
 

A classificação final será a média aritmética dos 2 semestres. 

 

Nota: 

- Os trabalhos entregues fora de prazo, serão penalizados na percentagem que for previamente definida. 

- Sempre que num instrumento de avaliação houver recurso à utilização da língua portuguesa, será 

atribuída uma percentagem para a correção linguística. 

- É de salientar que a classificação final de cada semestre poderá sofrer alterações em relação ao 

resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno.

90% 
 
Trabalhos /diário gráfico /projetos / apresentações 
 

10% Atitudes e Valores  
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 DEPARTAMENTO DE HUMANO-SOCIAIS  

 

  Todas as disciplinas do 2º e 3º Ciclo   

 

 

 
CLASSIFICAÇÃO FINAL:  

Classificação final do 1º semestre: média resultante da soma das percentagens dos vários parâmetros 
arredondada às unidades. 
 
Classificação final do 2º semestre = média final do 1º semestre + média final do 2º semestre 

2 
Notas:  
 
(1) Em caso de entrega de trabalhos fora do prazo estabelecido, o aluno é penalizado em 10% da classificação 

atribuída por cada dia de atraso até ao máximo de três dias. 
(2) Em caso do trabalho ser cópia/plágio de qualquer suporte, a classificação a atribuir ao mesmo é de zero valores. 

 

 

Domínios de avaliação Exemplos de instrumentos aplicados para 
avaliação das competências 

                  
Ponderação 

Capacidades/Área de competências 
Testes 
Fichas de trabalho 
Item-aula 
Trabalhos individuais e de Grupo 
Trabalhos de Pesquisa 
Apresentações orais de trabalhos 
Relatórios de aula 
Relatórios de atividades 
(…) 

80 % 

Atitudes e Valores (AV): 
Comportamento; Cooperação; 
Respeito; 
Autonomia; Sentido de 
responsabilidade; 
Interesse/Empenho; 
Cumprimento de tarefas em 
aula; Pontualidade; Trabalhos 
de casa (...) 

Registos de observação 10% 

Qualidade de participação oral 
▪ Adequada ; Utiliza a 

linguagem/terminologia específica 
da disciplina; Participa de forma 
espontânea/ativa; Espírito crítico 
(...) 

Registos de observação 10% 
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 Todas as disciplinas do Ensino Secundário   

 

Domínios de avaliação Exemplos de instrumentos aplicados para 
avaliação das competências 

Ponderação 

Capacidades/Área de competências 
Testes 
Fichas de trabalho 
Item-aula 
Trabalhos individuais e de Grupo 
Trabalhos de Pesquisa 
Apresentações orais de trabalhos 
Relatórios de aula 
Relatórios de atividades 
(…) 

80 % 

Atitudes e Valores (AV): 
Comportamento; Cooperação; 
Respeito; 
Autonomia; Sentido de 
responsabilidade; 
Interesse/Empenho; 
Cumprimento de tarefas em 
aula; Pontualidade; Trabalhos 
de casa (...) 

Registos de observação 10% 

Qualidade de participação oral 
▪ Adequada; Utiliza a 

linguagem/terminologia específica 
da disciplina; Participa de forma 
espontânea/ativa; Espírito crítico 
(...) 

Registos de observação 10% 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL:  

Classificação final do 1º semestre: média resultante da soma das percentagens dos vários parâmetros 
arredondada às unidades. 
 
Classificação final do 2º semestre = média final do 1º semestre + média final do 2º semestre 

2 
 
 
Nota: 
 
Em qualquer ciclo tem-se em consideração a progressão ou regressão dos alunos. 
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 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS  

 

  MATEMÁTICA - 2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO  

 

A avaliação contempla todo o conhecimento, capacidades e atitudes de cada aluno, resultando daí a sua 

classificação. 

PARÂMETROS PERCENTAGENS (%) 

TESTES 70 

PROJETOS 15 

QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO  5 

ATITUDES E VALORES 

 COMPORTAMENTO 

 COOPERAÇÃO 

 RESPEITO 

 AUTONOMIA 

 RESPONSABILIDADE 

 INTERESSE/EMPENHO 

 CUMPRIMENTO DE TAREFAS 

EM AULA 

 PONTUALIDADE 

 TRABALHOS DE CASA 

 ... 

 

10 

 

 

O teste será um momento de avaliação escrita cujos conteúdos serão selecionados tendo em conta os 

conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver em cada tema matemático, sendo a sua 

classificação arredondada às unidades. 

A classificação de cada semestre será obtida pela média aritmética de todos os elementos de avaliação 

efetuados desde o início do ano, de acordo com os respetivos coeficientes percentuais. 

As percentagens relativas aos parâmetros dos trabalhos de casa, participação oral e escrita e atitudes e 

valores serão distribuídos da seguinte forma: 

 

CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA 

DISTRIBUIÇÃO DAS PERCENTAGENS ASSOCIADAS 

5% 10% 

MUITO FRACO (MF) 0 0 

NÃO SATISFAZ (NS) 1 2 

SATISFAZ POUCO (SP) 2 4 

SATISFAZ (S) 3 6 

SATISFAZ BASTANTE (SB) 4 8 

EXCELENTE (EXC) 5 10 

 

 



 

18  

Após a aplicação dos critérios de avaliação, a classificação final de cada semestre poderá sofrer 

alterações em relação aos resultados dos cálculos finais, em função da progressão ou regressão 

acentuadas do aluno, cabendo ao professor esta reflexão e a respetiva decisão. 

 

 MATEMÁTICA A E MATEMÁTICA B – 10º e 11º ANOS  

 

PARÂMETROS PERCENTAGENS (%) 

TESTES 30 

FICHAS DE AVALIAÇÃO 50 

PROJETOS/APRESENTAÇÕES/ITENS DE AULA 15 

QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO 3 

ATITUDES E VALORES 

 COMPORTAMENTO 

 COOPERAÇÃO 

 RESPEITO 

 AUTONOMIA 

 RESPONSABILIDADE 

 INTERESSE/EMPENHO 

 CUMPRIMENTO DE TAREFAS EM AULA 

 PONTUALIDADE 

 TRABALHOS DE CASA 

 ... 

 

7 

 

 

O teste será um momento de avaliação escrita cujos conteúdos serão selecionados tendo em conta os 

conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver em cada tema matemático, sendo a sua 

classificação arredondada às décimas. 

As fichas de avaliação serão momentos de avaliação escrita cujos itens incidirão predominantemente em 

conteúdos abordados no momento. 

Os projetos/apresentações/itens de aula serão momentos de avaliação, individual ou em grupo, que 

poderão ser, ou não, com aviso prévio e têm como objetivo criar dinâmicas de autonomia e de discurso.  

A classificação de cada semestre será obtida pela média aritmética de todos os elementos de avaliação 

efetuados desde o início do ano, de acordo com os respetivos coeficientes percentuais. 
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                                                   12º ANO  

 

A avaliação contempla todo o conhecimento, capacidades e atitudes de cada aluno, resultando daí a sua 
classificação. 
 
 

PARÂMETROS PERCENTAGENS (%) 

TESTES 80 

PROJETOS/APRESENTAÇÕES/ITENS DE AULA 10 

QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO 3 

ATITUDES E VALORES 

 COMPORTAMENTO 

 COOPERAÇÃO  

 RESPEITO 

 AUTONOMIA   

 RESPONSABILIDADE 

 INTERESSE/EMPENHO 

 CUMPRIMENTO DE TAREFAS EM AULA 

 PONTUALIDADE 

 TRABALHOS DE CASA 

 … 

7 

 

Os testes serão momentos de avaliação escrita cujos conteúdos serão selecionados tendo em conta os 
conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver em cada tema matemático, sendo a sua 
classificação arredondada às décimas. 

Os projetos/apresentações/itens de aula serão momentos de avaliação, individual ou em grupo, que 
poderão ser, ou não, com aviso prévio e têm como objetivo criar dinâmicas de autonomia e de discurso.  

A classificação de cada semestre será obtida pela média aritmética de todos os elementos de avaliação 
efetuados desde o início do ano, de acordo com os respetivos coeficientes percentuais. 

Após a aplicação dos critérios de avaliação, a classificação final de cada semestre poderá sofrer 
alterações em relação aos resultados dos cálculos finais, em função da progressão ou regressão 
acentuadas do aluno, cabendo ao professor esta reflexão e a respetiva decisão. 
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 MACS - ENSINO SECUNDÁRIO  

 
A avaliação contempla todo o conhecimento, capacidades e atitudes de cada aluno, resultando daí a sua 
classificação. 
 

PARÂMETROS PERCENTAGENS (%) 

TESTE 30 

FICHAS DE AVALIAÇÃO 30 

PROJETOS/APRESENTAÇÕES/ITENS DE AULA 30 

QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO 3 

ATITUDES E VALORES 

 COMPORTAMENTO 

 COPPERAÇÃO  

 RESPEITO 

 AUTONOMIA   

 RESPONSABILIDADE 

 INTERESSE/EMPENHO 

 CUMPRIMENTO DE TAREFAS EM AULA 

 PONTUALIDADE 

 TRABALHOS DE CASA 

 ... 

7 

 
O teste será um momento de avaliação escrita cujos conteúdos serão selecionados tendo em conta os 

conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver em cada tema matemático, sendo a sua 

classificação arredondada às décimas. 

As fichas de avaliação serão momentos de avaliação escrita cujos itens incidirão predominantemente em 

conteúdos abordados no momento. 

Os projetos/apresentações/itens de aula serão momentos de avaliação, individual ou em grupo, que 

poderão ser, ou não, com aviso prévio e têm como objetivo criar dinâmicas de autonomia e de discurso.  

A classificação de cada semestre será obtida pela média aritmética de todos os elementos de avaliação 

efetuados desde o início do ano, de acordo com os respetivos coeficientes percentuais. 

Após a aplicação dos critérios de avaliação, a classificação final de cada semestre poderá sofrer 

alterações em relação aos resultados dos cálculos finais, em função da progressão ou regressão 

acentuadas do aluno, cabendo ao professor esta reflexão e a respetiva decisão. 
 

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

 
A avaliação é contínua, incide sobre todo o trabalho realizado pelo aluno e reveste-se de caráter 

essencialmente formativo ao longo de cada semestre e sumativo no final do semestre. 

Este documento tem por base a legislação em vigor, bem como as Aprendizagens Essenciais 

preconizadas para cada disciplina e as Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA) à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

O trabalho realizado pelo aluno em cada semestre é avaliado segundo os critérios que se apresentam nos 

quadros seguintes: 
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 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico – Ciências Naturais e Físico-Química  

 
 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO (%) 

 
 
 
 

 
Conhecimentos / Capacidades 

- Testes  
- Projetos 
- Fichas teórico-práticas  
- Itens de aula  
- Trabalhos de pesquisa 
- Relatórios / questionários de atividade prática  
- Apresentações orais 
- Grelhas de registo de observação direta nas    
  atividades práticas 

90 
 

 
Atitudes e Valores 

 
(Autonomia, comportamento, 
cooperação, empenho/interesse, 
pontualidade, respeito, sentido de 
responsabilidade, cumprimento de 
tarefas e trabalhos de casa) 
 

 
- Grelhas de registo de observação direta 
 

10 

 

 Ensino Secundário – Disciplinas: Biologia e Geologia, Física e Química A, 

Biologia, Física e Química  

 
 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO (%) 

 
 
 
 
 

Conhecimentos / Capacidades 

- Testes  
- Projetos 
- Fichas teórico-práticas  
- Itens de aula  
- Trabalhos de pesquisa 
- Relatórios / questionários de atividade prática  
- Apresentações orais 
- Grelhas de registo de observação direta nas  
  atividades práticas 

90 

 
Atitudes e Valores 

 
(Autonomia, comportamento, 
cooperação, empenho/interesse, 
pontualidade, respeito, sentido de 
responsabilidade, cumprimento de 
tarefas e trabalhos de casa) 

 

 
- Grelhas de registo de observação direta 

 
10 

 

 

Classificação final de semestre: A classificação de cada um dos semestres será obtida pela média 
aritmética das classificações obtidas em todos os instrumentos de avaliação efetuados, com as respetivas 
ponderações percentuais, arredondada às unidades. 
 
Classificação final de ano: A classificação de final de ano será obtida pela média aritmética das 
classificações obtidas em ambos os semestres sem arredondamentos, sendo a classificação final de ano 
arredondada às unidades. 
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Após a aplicação dos critérios de avaliação, a classificação final de cada semestre poderá sofrer 
alterações em relação aos resultados dos cálculos finais, em função da progressão ou regressão 
acentuadas do aluno, cabendo ao professor esta reflexão e a respetiva decisão. 
 
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                                      
 
 

I – ÁREAS DE AVALIAÇÃO 

 

Para o apuramento da classificação final da disciplina, em cada semestre, são consideradas as 

classificações de cada área, de acordo com o Programa Nacional da disciplina e as Aprendizagens 

Essenciais, definidas em conselho pedagógico e espelhada no quadro seguinte: 

 

Quadro 1.  Áreas e Instrumentos de avaliação 

 

A – REGIME GERAL DE FREQUÊNCIA 

 

ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS (AFD) 

 

Para efeito de classificação, serão selecionadas as melhores matérias, de cada aluno, sendo agrupadas 

de acordo com as condições apresentadas nas Aprendizagens Essenciais e com base na Composição 

Curricular do Departamento. 

● Jogos Desportivos Coletivos (JDC) – Andebol, Basquetebol, Futsal, Voleibol;  

● Ginástica (GIN): Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos e Ginástica Acrobática;  

● Atletismo (ATL); 

● Natação (NAT); 

● Atividades Rítmicas Expressivas: Corpo e Movimento, Danças Sociais e Danças Tradicionais 

(ARE); 

● Raquetes: Badminton (BAD). 

 

Na área das AFD, a demonstração de competência manifesta-se através da consecução dos objetivos 

específicos definidos para cada matéria, estruturados em cinco níveis de especificação e complexidade 

das aprendizagens: Não Introdutório (NI); Introdutório (I); Elementar (E); e Avançado (A), para o 

Ensino básico; para o ensino secundário acrescenta os níveis:  Parte Introdutório (PI); Parte Elementar 

(PE); e Parte Avançado (PA). Para o cumprimento de cada um destes níveis o aluno deve demonstrar em 

ÁREAS INSTRUMENTOS 

Área das Atividades Físicas Desportivas (AAFD) 

Domínio motor, afetivo e cognitivo das matérias constantes 

na Composição Curricular 

 Observação direta e sistemática 

 Registo em fichas de verificação 

 Registo descritivo com referência aos critérios. 

 Aferição de critérios. 
Área da Aptidão Física (AF)  

Área das Atitudes e Valores (AAV) 

Autonomia/Iniciativa; responsabilidade; relação Interpessoal 

Área dos Conhecimentos (AC)  Fichas e/ou Trabalhos Projetos (Secundário) 

 Questões de aula, trabalho individual e/ou de grupo 

(Básico) 
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simultâneo desempenhos, conhecimentos e atitudes representativos do nível considerado, numa lógica 

integrada da aprendizagem 

 

ÁREA DOS CONHECIMENTOS  

      

As competências essenciais relacionadas com a aprendizagem dos processos elevação e manutenção da 

aptidão física e com a interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais nas atividades 

físicas serão avaliadas, em cada semestre, através uma ficha sumativa e/ou trabalho individual prático 

e/ou trabalho projeto. Será privilegiado uma lógica de trabalho de projeto, numa estreita relação com 

conteúdos afins de outras disciplinas que permitam uma abordagem interdisciplinar. A definição dos 

contributos para esta relação interdisciplinar está dependente das propostas curriculares a serem 

apresentadas por todas as disciplinas. 

 

ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA 

     

Os alunos são avaliados com base na aplicação do protocolo “Fitescola”, tendo como referência os valores 

da Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF), por género e ano de escolaridade, nas seguintes 

capacidades: Aptidão Aeróbia, Força Média, Força Superior, Força Inferior, Flexibilidade Inferior e 

Superior.  

 

AREA DAS ATITUDES E VALORES  

 

O aluno é avaliado em matérias do âmbito da cidadania, designadamente: Autonomia e Iniciativa; Relação 

interpessoal; e Responsabilidade (faltas de material, pontualidade e faltas injustificadas). 

 

 
B – REGIME ESPECIAL DE FREQUÊNCIA 

 

Os casos especiais em que os alunos apresentam limitações significativas relativamente à prática de 

atividade física, devidamente comprovadas por atestado médico o qual deve explicitar claramente as 

contraindicações da atividade física (conforme Artº 15 da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro), beneficiarão 

de um plano de trabalho e avaliação personalizado, elaborado pelo professor da turma e aprovado pelo 

conselho de turma, devidamente adaptado às suas necessidades e capacidades.  

 

II - NORMAS PARA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

IIA) Ensino Básico: 

A avaliação das aprendizagens dos alunos considera as áreas das Área da Atividades Físicas Desportivas 

(AFD), Aptidão Física (AF) e Conhecimentos (AC), respeitando os seguintes patamares de sucesso no 

desempenho, que se terão de verificar cumulativamente para o aluno ter sucesso na disciplina, ou seja, o 

aluno só obtém classificação de nível 3 se cumulativamente estiver apto nas três áreas. As condições que 

estabelecem a obtenção dos vários níveis, estão de acordo com as Aprendizagens Essenciais de 

Educação Física e os Programas Nacionais, e poderão ser consultadas no projeto curricular da disciplina. 
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IIB) Ensino Secundário: 

Para o apuramento da classificação final da disciplina, em cada semestre, são consideradas as 

classificações de cada área, aplicada uma percentagem de valorização: Atividades Físicas Desportivas 

(60%); Aptidão Física (20%); Conhecimentos (10%); e Atitudes e Valores (10%). 

 Na área das AFD, no segundo semestre, serão selecionadas as melhores matérias, por ano de 

escolaridade, de acordo com o previsto nas Aprendizagens Essenciais e estipulado em documento 

interno, que pode ser consultado. De acordo com o nível em que o aluno se encontra em cada uma 

das matérias selecionadas, será atribuída uma pontuação e consequentemente uma classificação. 

 Nas restantes áreas, a classificação final de ano é a média aritmética dos resultados obtidos nos 

dois semestres isoladamente. 

 

Condições gerais para ambos os ciclos: 

 Para obter classificação numa matéria o aluno deverá participar em 50% das aulas da mesma 

matéria. 

 As faltas a momentos de avaliação aplica-se o regulamento interno. 

 
 

 DEPARTAMENTO DE EMRC                                                                                  
 
 

Áreas de avaliação Instrumentos Ponderação 

ÁREA CAPACITAR 
Testes; 
Portefólio; 
Trabalho de Projeto; 
Feedback. 

80% 

ÁREA USERA: 
▪ Pontualidade 
▪ Autonomia 
▪ Respeito 
▪ Responsabilidade 
▪ Cooperação 
▪ Sentido Crítico 

Registos de observação direta 20% 

 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL:  

Classificação final do 1º semestre: média resultante da soma das percentagens das duas áreas 
arredondadas às unidades. 
 
Classificação final do 2º semestre = média final do 1º semestre + média final do 2º semestre 
                                                                                            2 
Notas:  
(1) Em caso de entrega de trabalhos fora do prazo estabelecido, o aluno é penalizado em 10% da 
classificação atribuída por cada dia de atraso até ao máximo de três dias. 
(2) É de salientar que a classificação final de cada período, em todos os ciclos, poderá sofrer alterações 
em relação ao resultado dos cálculos referidos, em função da progressão ou regressão do aluno.
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 COORDENAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO  

 

  EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

 

 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), a qual resultou da proposta elaborada e 

apresentada pelo Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania (cf. Despacho n.º 6173/2016, de 10 de 

maio). 

 

Os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PA) confluem para a formação do indivíduo como cidadão participativo, iniciando o 

caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. Por sua vez, as Aprendizagens Essenciais elencam os 

conhecimentos, as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os alunos, conducentes ao 

desenvolvimento das competências inscritas no PA, no quadro de um processo de promoção da autonomia e 

flexibilidade curricular. 

 

Visando a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania 

garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível 

individual como social, a educação constitui-se como uma ferramenta vital. Deste modo, na componente do 

currículo de Cidadania e Desenvolvimento (CD), os professores têm como missão preparar os alunos para a vida, 

para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e 

cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem como de suprimir os 

radicalismos violentos. 

 

A presença mais acentuada da cidadania na educação configura, assim, a intenção de assegurar «um 

conjunto de direitos e deveres que devem ser veiculados na formação das crianças e jovens portugueses de modo 

que no futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações 

interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de valores e 

conceitos de cidadania nacional» (cf. Preâmbulo do Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio). 

 

O documento/apresentação do Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório é um documento de 

referência que poderá servir de base para a planificação da E.C. Pretende-se que os Diretores de Turma 

(professores de EC) planifiquem projetos/atividades que desenvolvam as competências expressas neste 

documento. 

 


