
 

 

 

Critérios Gerais aprovados em reunião de conselho pedagógico de 07/09/2016 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  - 2.º E 3.º CICLOS 

 
Em cada disciplina os alunos serão avaliados em dois domínios de aprendizagem: domínio cognitivo e 

domínio das atitudes e valores. Para o resultado da avaliação final de cada período aplica-se a 

ponderação: Domínio Cognitivo (90%); Domínio das Atitudes e Valores (10%). 

 
A classificação atribuída ao Domínio Cognitivo, em cada período de avaliação, deverá ser calculada 

através da média aritmética dos valores de cada um dos itens dos critérios específicos do grupo 

disciplinar, à qual se aplica as ponderações respetivas (ver critérios específicos de cada disciplina), 

tendo sempre em consideração todos os elementos de avaliação desde o início do ano letivo. 

A classificação atribuída ao Domínio das Atitudes e Valores deverá ser dada para todo o período 

anterior ao momento da avaliação, utilizando os níveis consecução da tabela abaixo e tendo em 

consideração a progressão do aluno neste domínio. 

 

Classificações a atribuir no domínio das atitudes e valores para os alunos do 2º e 3º ciclo 

(Ponderação na avaliação final de 10%) 

Nota: não podem ser atribuídas classificações intermédias 

Classificação a atribuir Níveis de consecução 

(Para obtenção desta menção o 

aluno terá de revelar em simultâneo 

todas as atitudes descritas) - 0 

pontos 

Revela total desinteresse pelas atividades relacionadas com a 

disciplina, não realizando as tarefas propostas; não é assíduo; 

revela, de forma sistemática, atitudes e comportamentos 

incorretos, destabilizando as atividades letivas. 

(Para obtenção desta menção o 

aluno terá de revelar, para além da 

1ª atitude descrita, mais três) - 25 

pontos 

 

Revela desinteresse pelas atividades relacionadas com a 

disciplina realizando, raramente, as tarefas propostas; é 

irregular na assiduidade; é irregular na pontualidade; é 

desatento; é desorganizado; revela, com frequência, atitudes e 

comportamentos incorretos. 

(Para obtenção desta menção o 

aluno terá de revelar, para além da 

1ª atitude descrita, mais três) - 50 

pontos 

Revela interesse pelas atividades relacionadas com a disciplina 

realizando as tarefas propostas mas, nem sempre, de forma 

autónoma; é assíduo; é pontual; é organizado; revela 

frequentemente atitudes e comportamentos corretos. 

(Para obtenção desta menção o 

aluno terá de revelar em simultâneo 

todas as atitudes descritas) - 75 

pontos 

Revela interesse pelas atividades relacionadas com a disciplina, 

participando de forma autónoma, organizada e empenhada, nas 

tarefas propostas; é assíduo e pontual; revela, sempre, atitudes 

e comportamentos corretos, facilitadores da aprendizagem. 

(Para obtenção desta menção o 

aluno terá de revelar em simultâneo 

todas as atitudes descritas) - 100 

pontos 

Revela gosto e muito interesse pelas atividades relacionadas 

com a disciplina, realizando sempre as tarefas propostas de 

forma autónoma, organizada, empenhada e criativa; é assíduo e 

pontual; revela, sempre, atitudes e comportamentos corretos, 

preocupando-se com os outros. 
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Instrumentos de avaliação 
 

Os modos e instrumentos de avaliação, em cada ano e ciclo, devem ser adequados à diversidade das 

aprendizagens que se pretendem promover e à natureza de cada uma delas. Assim, para que a 

avaliação, nas suas diferentes vertentes (diagnostica, formativa e sumativa), se realize de forma mais 

eficaz, devem utilizar-se instrumentos de avaliação diversificados: fichas de avaliação; fichas de 

trabalho; relatórios; trabalhos de pesquisa; caderno diário; portefólios; grelhas de observação; grelhas 

de auto e heteroavaliação; outros considerados pertinentes. 

Na marcação das fichas de avaliação, não devem ser marcadas mais do que uma ficha de avaliação por 

dia, nem na última semana de cada período. 

A terminologia dos instrumentos de avaliação adotada é a seguinte:  

Notação Abreviatura 

Intervalos 

percentuais 

correspondentes: 

Nível 

Fraco F 0% a 19% 1 

Não Satisfaz NS 20 a 49% 2 

Satisfaz S 50 a 69% 3 

Bom B 70 a 89% 4 

Muito Bom MB 90 a 100% 5 

   

 


