
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ensino Básico 2º e 3º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

  

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 
� Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

� Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

� Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

� Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 
� Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

� Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

� Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

� Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 
Domínio Específico B1 – Aptidão Física 
Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais (ex: resistência aeróbia, força, flexibilidade) e coordenativas (ex: ritmo, coordenação, agilidade), 
numa perspetiva de melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar. 

Domínio Específico B2 – Conhecimentos 
Aprendizagem e aplicação dos processos relativos à condição física, às atividades físicas e à ética desportiva. 

Domínio Específico B3 – Atividades Físicas 
Aprendizagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento das matérias práticas a serem desenvolvidas ao longo de cada ano (desportos coletivos, desportos 
individuais, atividades rítmicas expressivas). 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

Domínios A - Atitudes e Valores 
B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1 – Aptidão Física B2 - Conhecimentos B3 – Atividades Físicas 

Ponderação (%) 20 10 10 60 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 

 

 

 

 



 
Ensino Básico – 2º e 3º ciclos – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

DISCIPLINA DE PROJETO TURMA  

5º e 7º anos 

Domínio A - Atitudes e Valores (20 %) 

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B – Conhecimentos, Comunicação e Práticas (80 %) 

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 
 B1- Conhecimentos, ideias e opiniões 
 Uso de conhecimentos e de linguagens para compreender situações e tomar posições fundamentadas. 

 
 B2 - Planos e ações  
 Uso de materiais e/ou de procedimentos para intervir, resolver problemas e/ou melhorar situações. 

 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

 

Domínios 
A - Atitudes e 

Valores 

B – Conhecimentos, Comunicação e Práticas 

B1– Conhecimentos, ideias e opiniões 

 
B2 - Planos e ações 

Ponderação (%) 20 40 40 

 

. 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Ensino Básico – 2º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DISCIPLINA DE História e Geografia de Portugal

5º e 6º ANOS

Domínio A - Atitudes e Valores 

Aprendizagens de natureza afetiva e social
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal.

Critérios de avaliação

� Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais. 

� Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade.

� Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos.

� Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares. 

� Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos.

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas 

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica.
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística.

Critérios de avaliação

� Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances. 

� Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos.

� Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos. 

� Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios.

Domínio Específico B1 – Tratamento de Informação/Utilização de fontes

 Identificação de fontes, pesquisa, interpretação e seleção de informação.

Domínio Específico B2 – Comunicação
Utilização de diferentes formas de comunicação, vocabulário específico e mobilização de conhecimentos da disciplina.

Domínio Específico B3 –Compreensão histórica: temporalidade; espacialidade, contextualização.

Localização no tempo e no espaço dos fenómenos históricos, tanto coletivos como individuais; contextualização dos fenómenos históricos 
através da compreensão das variáveis intervenientes na ação humana individual e comunitária.

Ponderação por domínios 

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação.

Domínios A - Atitudes e
Valores

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas

B1 – Tratamento de
Informação/Utilização de

fontes

B2 - – Comunicação B3 - Compreensão histórica:
temporalidade; espacialidade,

contextualização.

Ponderação (%) 20 20 10 50

                                                                                                  Aprovado em Conselho Pedagógico de 05 de novembro de 2021



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Básico – 2º e 3º CICLOS - Ano letivo 2021/2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

INFORMÁTICA - TIC 

5º, 6º, 7º, 8º e 9º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza 
científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 

Domínio Específico B1 – Conceitos científicos 

Uso de conceitos científicos e de linguagem informática para comunicar saberes. 

Domínio Específico B2 – Procedimentos científicos 

Uso de procedimentos para a solução de problemas, pesquisa e interpretação de informação. 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo da disciplina, em termos de ensino, 
aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

 
A - Atitudes e 

Valores 

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1 – Conceitos científicos B2 - Procedimentos científicos 

Ponderação (%) 20 30 50 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DEMATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Básico – 2º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CIÊNCIAS NATURAIS e MATEMÁTICA 

5º e 6º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza 
científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 

 Domínio Específico B1 – Conceitos científicos Domínio Específico B2 – Procedimentos científicos  

Ciências 
Naturais  

Uso de conceitos científicos para compreender 
situações naturais ou culturais e também para 
fundamentar opiniões ou decisões. 

Uso de procedimentos para compreender como se constrói e 
comunica o conhecimento científico (manipulação de materiais; 
pesquisa de informação; registo e interpretação de dados). 

Matemática Uso de conceitos científicos e de linguagem 
matemática para comunicar saberes. 

Uso de procedimentos para resolver exercícios ou problemas e 
representar ideias matemáticas através de modelos analógicos. 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, 
aprendizagem, avaliação e classificação. 

  A - Atitudes e 
Valores 

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

  B1 – Conceitos científicos B2 - Procedimentos científicos 

Ponderação (%) 
CIÊNCIAS NATURAIS 20 60 20 

MATEMÁTICA 20 40 40 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DEMATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Básico – 3º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CIÊNCIAS NATURAIS e FÍSICA E QUÍMICA 

7º, 8º e 9º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e 
intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza 
científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

Domínio Específico B1 – Conceitos científicos 

Uso de conceitos, leis e teorias científicas para compreender situações naturais, culturais, científicas e/ou tecnológicas, 
construir opiniões e tomar decisões cientificamente informadas. 

Domínio Específico B2 – Procedimentos científicos  

Uso de procedimentos para compreender como se constrói e comunica o conhecimento científico (manipulação de 
materiais, equipamentos e variáveis; pesquisa e organização de informação; problematização e desenho experimental; 
recolha, registo, transformação e interpretação de dados). 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, 
aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

 A - Atitudes e Valores 
B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1 – Conceitos científicos B2 - Procedimentos científicos 

Ponderação (%) 20 60 20 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ensino Básico – 3º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGENS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

MATEMÁTICA  

7º, 8º e 9º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e 
intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B – Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza 
científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

Domínio Específico B1 – Mobilização teórica de conhecimentos e procedimentos 

Compreensão, comunicação e mobilização de procedimentos, técnicas, conceitos, propriedades e relações matemáticas (em 
contextos matemáticos) 

Domínio Específico B2 – Aplicação da Matemática em contextos diversos 

Desenvolvimento de capacidades de utilização de conhecimentos e procedimentos para analisar, interpretar, comunicar, 
formular e resolver problemas ou efetuar modelações matemáticas em contextos variados (situações reais). 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, 
aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

A - Atitudes 
e Valores 

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1. Mobilização teórica de 
conhecimentos e procedimentos 

B2. Aplicação da Matemática em 
contextos diversos 

Ponderação (%) 20 60 20 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Ensino Básico – 3º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA

7º, 8º e 9º ANOS

Domínio A - Atitudes e Valores 

Aprendizagens de natureza afetiva e social
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal.

Critérios de avaliação
• Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais. 

• Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade.

• Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos.

• Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares. 

• Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos.

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas 

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica.
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza 

científica, técnica e/ou artística.

Critérios de avaliação
• Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances. 

• Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos.

• Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos. 

• Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios.

Domínio Específico B1 – Localizar, compreender os lugares e as regiões e debater as inter-relações entre fenómenos e 
espaços geográficos.

Localização e relacionação, no espaço, de fenómenos geográficos. Domínio e articulação de conteúdos. Recolha, tratamento e interpretação de
informação geográfica. Análise e interpretação de documentos (mapas, gráficos, textos, imagens…)

Domínio Específico B2 – Comunicação.
Comunicação  cientificamente  rigorosa de lugares,  regiões  e  distribuição  de fenómenos  geográficos.  Representação gráfica,  cartográfica  e

estatística da informação geográfica. Mobilização das TIG (Tecnologias da Informação Geográfica).

Ponderação por domínios 

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, 
avaliação e classificação.

Domínios A - Atitudes e Valores

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas

B1 – Localizar, compreender os lugares e as regiões e
debater as inter-relações entre fenómenos e espaços

geográficos.
B2 - Comunicação.

Ponderação (%) 20 60 20

Aprovado em Conselho Pedagógico de 05 de novembro de 2021



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Ensino Básico – 3º Ciclo               Ano letivo 2021/ 2022

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DISCIPLINAS DE HISTÓRIA

7º, 8º e 9º ANOS

Domínio A - Atitudes e Valores 

Aprendizagens de natureza afetiva e social
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal.

Critérios de avaliação
� Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais. 

� Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade.

� Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos.

� Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares. 

� Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos.

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas 

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica.
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística.

Critérios de avaliação
� Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances. 

� Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos.

� Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos. 

� Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios.

Domínio Específico B1 – CONHECIMENTOS 
Localização no tempo e espaço, contextualização dos fenómenos históricos.
Domínio Específico B2 – PRÁTICA 
Pesquisa de fontes diversas, seleção de temas relevantes, comparação crítica e criativa de fontes.
Domínio Específico B3 –COMUNICAÇÃO 
Registo,  organização  e  argumentação  de  ideias;  utilização  de  terminologia  específica  da  disciplina;
comunicação clara e pertinente de ideias.

Ponderação por domínios 

Domínios A - Atitudes e Valores
B – Conhecimento, Comunicação e Práticas

B1 – Conhecimentos B2 - Prática B3 - Comunicação

Ponderação (%) 20 50 15 15

Aprovado em Conselho Pedagógico de 05 de novembro de 2021



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Ensino Básico e Secundário – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.ºCiclo e Ensino Secundário 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

  

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 

B1- Conhecimentos, ideias e opiniões 

Uso de conhecimentos e de linguagens para compreender situações e tomar posições fundamentadas. 

 B2 - Planos e ações  

Uso de materiais e/ou de procedimentos para intervir, resolver problemas e/ou melhorar situações.  

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

 Básico  Secundário 

 1º Ciclo | 2º Ciclo| 3º Ciclo CEF Científico-Humanístico Profissional 

A: ATITUDES E VALORES 80% 80% 90% 90% 

B: CONHECIMENTOS, 

COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS 

20% 20% 10% 10% 

Estes domínios específicos estão orientados para o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória sendo validados ao longo de todo o 

seu percurso na escola, numa espiral de aprofundamento nos DOMÍNIOS das ATITUDES E VALORES e CONHECIMENTOS, COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS. 

No Ensino Secundário, a Educação para a Cidadania é transversal a todas as disciplinas, não tendo um tempo específico. 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Ensino Básico e Secundário – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EMRC 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.ºCiclo e Ensino Secundário 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

B1- Conhecimentos, ideias e opiniões 

Uso de conhecimentos e de linguagens para compreender situações e tomar posições fundamentadas sobre espiritualidade, 

diversidade religiosa, Cultura e Visão Cristã 

B2 - Planos e ações 

Uso de materiais e/ou de procedimentos para intervir, resolver problemas e/ou melhorar situações numa perspetiva 

humanista-cristã.  

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

 Básico  Secundário 

 1º Ciclo | 2º Ciclo| 3º Ciclo CEF Científico-Humanístico Profissional 

A: ATITUDES E VALORES 80% 80% 90% 90% 

B: CONHECIMENTOS, 

COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS 

20% 20% 10% 10% 

Estes domínios específicos estão orientados para o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória sendo validados ao longo de todo o 

seu percurso na escola, numa espiral de aprofundamento nos DOMÍNIOS das ATITUDES E VALORES e CONHECIMENTOS, COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS. 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ensino Básico – 2º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

5º e 6º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 
� Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

� Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

� Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

� Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

� Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 
� Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

� Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

� Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

� Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 
Domínio Específico B1 – Apropriação e Reflexão 
Aprender atividades musicais que deverão ser exploradas a partir dos elementos musicais de melodia, harmonia, ritmo, pulsação, divisão, métrica, 
dinâmica, textura, forma e timbre. 

Domínio Específico B2 – Interpretação e Comunicação 
Desenvolver competências referentes a processos de discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-musicais, com o propósito de permitir 
escolhas fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, através de uma reflexão crítica sobre os universos musicais. 
 

Domínio Específico B3 – Experimentação e Criação 
Desenvolver competências de exploração/experimentação sonoro-musicais, improvisação e composição musical. 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

Domínios A - Atitudes e Valores 

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1 – Apropriação e 
Reflexão 

B2 - Interpretação e  
Comunicação 

B3 - Experimentação e 
Criação 

Ponderação (%) 20 20 20 40 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 

 



 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ensino Básico – 2º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

5º E 6º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 
� Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

� Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

� Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

� Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

� Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 
� Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

� Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

� Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

� Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 
Domínio Específico B1 – Processos tecnológicos 
Construir objetos e artefactos, por forma a tomar progressivamente consciência do seu método de trabalho. 

 
Domínio Específico B2 – Recursos e utilizações tecnológicas 
Desenvolver competências de raciocínio, conhecendo e utilizando termos e regras próprias da linguagem científica e tecnológica. 
 

Domínio Específico B3 – Tecnologia e sociedade 
 Desenvolver conhecimentos para compreender e analisar os sistemas tecnológicos e os impactos sociais. 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

Domínios A - Atitudes e Valores 
B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1 – Processos 
tecnológicos 

B2 - Recursos e 
utilizações tecnológicas 

B3 - Tecnologia e 
sociedade 

Ponderação (%) 20 40 20 20 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 

 



 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 

5º, 6º, 7º, 8º e 9º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 
� Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

� Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

� Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

� Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

� Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 
� Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

� Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

� Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

� Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 
Domínio Específico B1 – Apropriação e Reflexão 
Aprender conceitos científicos e linguagens visuais, em diferentes contextos e através de diferentes modalidades expressivas, para compreender 
processos e comunicar saberes. 

 
Domínio Específico B2 – Interpretação e Comunicação 
Compreender a importância da inter-relação dos saberes da comunicação visual, transformando os conhecimentos adquiridos em novos modos de 
apreciação do mundo. 
 

Domínio Específico B3 – Experimentação e Criação 
Desenvolver e articular conceitos, referências, experiências, materiais e suportes, no desenvolvimento das suas composições/experimentações plásticas           

recorrendo a critérios de ordem estética.  

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

Domínios A - Atitudes e Valores 

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1 – Apropriação e 
Reflexão 

B2 - Interpretação e  
Comunicação 

B3 - Experimentação e 
Criação 

Ponderação (%) 20 20 20 40 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 

 



 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Ensino Básico – 3º Ciclo – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE TÉCNICAS DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA 

7º, 8º e 9º ANOS 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 
� Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

� Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

� Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

� Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

� Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 
� Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

� Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

� Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

� Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 
Domínio Específico B1 – Apropriação e Reflexão 
Aprender conceitos científicos e técnicas expressivas para compreender processos e comunicar saberes. 

Domínio Específico B2 – Interpretação e Comunicação 
Interpretar conceitos e comunicar através de técnicas de expressão artística diversificadas.  

Domínio Específico B3 – Experimentação e Criação 
Aplicar e experimentar diferentes técnicas de expressão artística, em diferentes suportes e com diferentes materiais, para criar as suas composições 
plásticas e artísticas. 

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

Domínios A - Atitudes e Valores 

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas 

B1 – Apropriação e 
Reflexão 

B2 - Interpretação e  
Comunicação 

B3 - Experimentação e 
Criação 

Ponderação (%) 20 10 10 60 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 

 


