CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃ 2020/2021

D E P A R T A M E N T O D E M A T E M Á T I C A E C I Ê N C I A S E X P E R I M E N T AI S

Grupo 230 – Matemática e Ciências Naturais
MATEMÁTICA, 2º CICLO / 5ºANO
CIÊNCIAS NATURAIS, 2º CICLO / 5ºANO
MATEMÁTICA, 2º CICLO / 6ºANO
CIÊNCIAS NATURAIS, 2º CICLO / 6ºANO

Grupo 500 – Matemática
MATEMÁTICA, 3.º CICLO/ 7.º ANO
MATEMÁTICA, 3.º CICLO/ 8.º ANO
MATEMÁTICA, 3.º CICLO/ 9.º ANO
MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10.º ANO
MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11.º ANO
MATEMÁTICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10.º ANO
MATEMÁTICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11.º ANO
MATEMÁTICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12.º ANO

Grupo 510 – Física e Química
FÍSICO-QUÍMICA, 3º CICLO/ 7º ANO
FÍSICO-QUÍMICA, 3º CICLO/ 8º ANO
FÍSICO-QUÍMICA, 3º CICLO/ 9º ANO
FÍSICA E QUÍMICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10º ANO

FÍSICA E QUÍMICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11º ANO
FÍSICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º ANO
QUÍMICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º ANO

Grupo 520 – Biologia e Geologia
Ciências NATURAIS, ENSINO BÁSICO/ 7º ANO
Ciências NATURAIS, ENSINO BÁSICO/ 8º ANO
Ciências NATURAIS, ENSINO BÁSICO/ 9º ANO
Biologia e Geologia, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10º ANO
Biologia e Geologia, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11º ANO
Biologia, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º ANO
Grupo 550 – Informática
TIC, ENSINO BÁSICO/ 5º ANO
TIC, ENSINO BÁSICO/ 6º ANO
TIC, ENSINO BÁSICO/ 7º ANO
TIC, ENSINO BÁSICO/ 8º ANO
TIC, ENSINO BÁSICO/ 9º ANO
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º ANO

Grupo 230 – Matemática e Ciências Naturais
VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática

Domínios de avaliação de
Matemática

Ponderação
Recolha de informação

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e cidadania
ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA, 2º CICLO / 5ºANO

Números naturais. Números racionais não negativos. Figuras planas e sólidos geométricos. Medida. Expressões numéricas e propriedades das operações.
Representação e interpretação de dados. Resolução de problemas. Raciocínio matemático. Comunicação matemática.

Comunicação de resultados;
Registo seletivo e
organização da informação;
Problematização de
situações.

30%

Análise e aplicação de conceitos;
Mobilização de conhecimentos.

40%

Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta,
negociando e aceitando diferentes
pontos de vista.

Ações solidárias para com outros nas tarefas
de aprendizagem;
Promoção da autoavaliação;
Assumir responsabilidades adequadas às
tarefas;
Autorregulação comportamental;
Organização e realização autónoma de
tarefas.

15%

15%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e cidadania
ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

CIÊNCIAS NATURAIS, 2º CICLO / 5ºANO

A água, o ar, as rochas e o solo – materiais Terrestres. Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio. Unidade na diversidade de seres vivos.
Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Ciências Naturais

Domínios de avaliação de
Ciências Naturais

Ponderação
Recolha de informação

Comunicação de resultados;
Registo seletivo e
organização da informação;
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos;
Problematização de
situações.
30%

Análise e aplicação de conceitos;
Mobilização de conhecimentos.

40%

Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta,
negociando e aceitando diferentes
pontos de vista;
Participações cívicas relacionadas
com as boas práticas ambientais;
Domínio da sua segurança e da de
terceiros.

Ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem;
Promoção da autoavaliação;
Assumir responsabilidades adequadas às
tarefas;
Autorregulação comportamental;
Organização e realização autónoma de
tarefas.

15%

15%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática

Domínios de avaliação de
Matemática

Ponderação

Recolha de informação

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e cidadania
ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA, 2º CICLO / 6ºANO

Números racionais não negativos. Números inteiros. Figuras planas e sólidos geométricos. Medida. Expressões numéricas e propriedades das operações.
Sequências e regularidades. Proporcionalidade direta. Representação e interpretação de dados. Resolução de problemas. Raciocínio matemático.
Comunicação matemática.

Comunicação de resultados;
Registo seletivo e
organização da informação;
Problematização de
situações.

30%

Análise e aplicação de conceitos;
Mobilização de conhecimentos.

40%

Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta,
negociando e aceitando diferentes
pontos de vista.

Ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem;
Promoção da autoavaliação;
Assumir responsabilidades adequadas às
tarefas;
Autorregulação comportamental;
Organização e realização autónoma de
tarefas.

15%

15%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e cidadania
ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

CIÊNCIAS NATURAIS, 2º CICLO / 6ºANO

Processos vitais comuns aos seres vivos. Agressões do meio e integridade do organismo.
Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Ciências Naturais

Domínios de avaliação de
Ciências Naturais

Ponderação
Recolha de informação

Comunicação de resultados;
Registo seletivo e
organização da informação;
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos;
Problematização de
situações.
30%

Análise e aplicação de conceitos;
Mobilização de conhecimentos.

40%

Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta,
negociando e aceitando diferentes
pontos de vista;
Participações cívicas relacionadas
com as boas práticas ambientais;
Domínio da sua segurança e da de
terceiros.

Ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem;
Promoção da autoavaliação;
Assumir responsabilidades adequadas às
tarefas;
Autorregulação comportamental;
Organização e realização autónoma de
tarefas.

15%

15%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

Grupo 500 – Matemática
VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática

Números e operações
Álgebra
Geometria e medida
Organização e tratamento de dados

Domínios de avaliação de
Matemática

Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de
situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos

Ponderação
Recolha de informação

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

Cooperação, partilha,
colaboração com os colegas,
professores e funcionários
Conservação / limpeza do
espaços e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Planeamento

Critérios

Questionamento

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Comunicação e informação

Contextualização

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Expressão

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA, 3.º CICLO/ 7.º ANO

Ações solidárias para com o outro nas
tarefas de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro

20%
60%
10%
10%
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática

Números e operações
Álgebra
Geometria e medida
Organização e tratamento de dados

Domínios de avaliação de
Matemática

Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de
situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos

Ponderação
Recolha de informação

20%

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

60%

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Cooperação, partilha,
colaboração com os colegas,
professores e funcionários
Conservação / limpeza do
espaços e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores
10%

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Compromisso

Autonomia e responsabilidade pessoal

Civismo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal Bem-estar, saúde e ambiente
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
H - Sensibilidade estética e
J - Consciência e domínio do corpo
artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A -Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA, 3.º CICLO/ 8.º ANO

Ações solidárias para com o outro nas
tarefas de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro
10%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática

Números e operações
Álgebra
Geometria e medida
Organização e tratamento de dados

Domínios de avaliação de
Matemática

Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de
situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos

Ponderação
Recolha de informação

20%

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

60%

Cooperação, partilha,
colaboração com os colegas,
professores e funcionários
Conservação / limpeza do
espaços e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores
10%

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA, 3.º CICLO/ 9.º ANO

Ações solidárias para com o outro nas
tarefas de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro
10%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática
Aplicada às Ciências Sociais

Estatística
Métodos de apoio à decisão
Modelos financeiros

Domínios de avaliação de
Matemática Aplicada às
Ciências Sociais

Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de
situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos

Ponderação

Recolha de informação

10%

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

80%

Cooperação, partilha,
colaboração com os colegas,
professores e funcionários
Conservação / limpeza do
espaços e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores
5%

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10.º ANO

Ações solidárias para com o outro nas
tarefas de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro
5%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática
Aplicada às Ciências Sociais

Domínios de avaliação de
Matemática Aplicada às
Ciências Sociais

Ponderação
Recolha de informação

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11.º ANO

Modelos matemáticos
Modelos de probabilidades
Inferência estatística
Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de
situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos
10%

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

80%

Cooperação, partilha,
colaboração com os colegas,
professores e funcionários
Conservação / limpeza do
espaços e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores
5%

Ações solidárias para com o outro nas
tarefas de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro
5%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática A

TEMAS TRANSVERSAIS: Lógica; Resolução de Problemas; História; Modelação Matemáticas.
GEOMETRIA: Geometria anali ́tica no plano; Geometria anali ́tica no espaço; Cálculo vetorial no plano e no espaço.
FUNÇÕES: Generalidades acerca de funções reais de variável real; Funções quadráticas, módulo e funções definidas por ramos; Polinómios.

Domínios de avaliação de
Matemática A

Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de
situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos

Ponderação

Recolha de informação

10%

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

80%

Cooperação, partilha,
colaboração com os colegas,
professores e funcionários
Conservação / limpeza do
espaços e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores
5%

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10.º ANO

Ações solidárias para com o outro nas
tarefas de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro
5%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática A

TEMAS TRANSVERSAIS: Lógica; Resolução de Problemas; História e Modelação Matemáticas.
GEOMETRIA: Trigonometria e Geometria analítica no plano e no espaço
FUNÇÕES: Sucessões, Funções Reais de variável real, Limites e derivadas de funções polinomiais e racionais
ESTATISTICA

Domínios de avaliação de
Matemática A

Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de
situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos

Ponderação

Recolha de informação

10%

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

80%

Cooperação, partilha,
colaboração com os colegas,
professores e funcionários
Conservação / limpeza do
espaços e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores
5%

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Expressão

Critérios

Planeamento

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Comunicação e informação

Informação

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Contextualização

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

MATEMÁTICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11.º ANO

Ações solidárias para com o outro nas
tarefas de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro
5%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

MATEMÁTICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12.º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Matemática A

Probabilidades e Cálculo Combinatório
Funções; Continuidade e assíntotas; Derivadas, monotonia e concavidades; Funções exponenciais e logarítmicas; Funções trigonométricas
Números complexos
Comunicação matemática

Domínios de avaliação de
Matemática A

Comunicação de resultados
Registos seletivos e
organização da informação
Problematização de situações
Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimentos científicos

Ponderação
Recolha de informação

10%

Análise e aplicação de conceitos
Mobilização de conhecimentos

80%

Cooperação, partilha, colaboração
com os colegas, professores e
funcionários
Conservação / limpeza do espaços
e materiais escolares
Cumprimento das regras
instituídas pelos diversos
documentos orientadores
5%

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e cidadania
ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Cooperação

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de hipóteses

Planeamento

Questionamento

Critérios

Informação

Comunicação e informação

Contextualização

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Expressão

A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

Ações solidárias para com o outro nas tarefas
de aprendizagem
Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas
Promoção da autoavaliação
Organização e realização autónoma de
tarefas
Respeito pelo outro
5%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

Grupo 510 – Física e Química
FÍSICO-QUÍMICA, ENSINO BÁSICO/ 7º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

A - Linguagens e textos
B - Informação e
Áreas de
Competências comunicação
do Perfil dos
Alunos

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

D - Pensamento crítico e pensamento criativo

interpessoal

J - Consciência e domínio

I - Saber científico, técnico e tecnológico

G - Bem-estar, saúde e

do corpo

ambiente
H - Sensibilidade
estética e artística

Domínios das ESPAÇO
Aprendizagens
MATERIAIS
Essenciais de
Físico-Química ENERGIA
 comunicação resultados;
 registo seletivo e
organização da informação;
 problematização de
situações;
Domínios de
avaliação em
Físico-Química

análise e aplicação de conceitos;



mobilização de conhecimentos;

 Domínio da sua
segurança e da de
terceiros (laboratório);
 debate com
sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento
científico;
 participar em ações
cívicas relacionadas com
o papel central da Física
e da Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais

 ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;


Promoção da autoavaliação;



organização e realização autónoma de tarefas.

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Compromisso

Autonomia e responsabilidade pessoal

Civismo

Abertura à diversidade

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Planeamento

Questionamento


Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Contextualização

Expressão

Critérios

E - Relacionamento

Comunicação e informação

Comunicação

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

C - Raciocínio e resolução de problemas

25%
Ponderação

Recolha de
informação

50%

15%

10%

(10% componente para a
(10% para a
componente prática)
componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho das
turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

FÍSICO-QUÍMICA, ENSINO BÁSICO/ 8º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

A - Linguagens e textos
B - Informação e
Áreas de
Competências comunicação
do Perfil dos
Alunos

E - Relacionamento

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

D - Pensamento crítico e pensamento criativo

interpessoal

J - Consciência e domínio

I - Saber científico, técnico e tecnológico

G - Bem-estar, saúde e

do corpo

ambiente
H - Sensibilidade
estética e artística

Domínios das REAÇÕES QUÍMICAS
Aprendizagens SOM
Essenciais de
LUZ
Físico-Química


comunicação resultados;

 registo seletivo e
organização da informação;

Domínios de
avaliação em
Físico-Química

 problematização de
situações;



análise e aplicação de conceitos;



mobilização de conhecimentos;

 Domínio da sua
segurança e da de
terceiros (laboratório);
 debate com
sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento
científico;
 participar em ações
cívicas relacionadas com
o papel central da Física
e da Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais


 ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;


Promoção da autoavaliação;



organização e realização autónoma de tarefas.

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Compromisso

Autonomia e responsabilidade pessoal

Civismo

Cooperação

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Questionamento

Abertura à diversidade

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Contextualização

Critérios

Expressão

Comunicação

Comunicação e informação

Planeamento

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

C - Raciocínio e resolução de problemas

25%
Ponderação

Recolha de
informação

50%

15%

10%

(10% componente para a
(10% para a
componente prática)
componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho das
turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

FÍSICO-QUÍMICA, ENSINO BÁSICO/ 9º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

A - Linguagens e textos
B - Informação e
Áreas de
Competências comunicação
do Perfil dos
Alunos

E - Relacionamento

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

D - Pensamento crítico e pensamento criativo

interpessoal

J - Consciência e domínio

I - Saber científico, técnico e tecnológico

G - Bem-estar, saúde e

do corpo

ambiente
H - Sensibilidade
estética e artística

Domínios das MOVIMENTOS NA TERRA
Aprendizagens ELETRICIDADE
Essenciais de
CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
Físico-Química


comunicação resultados;

 registo seletivo e
organização da informação;

Domínios de
avaliação em
Físico-Química

 problematização de
situações;



análise e aplicação de conceitos;



mobilização de conhecimentos;

 Domínio da sua
segurança e da de
terceiros (laboratório);
 debate com
sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento
científico;
 participar em ações
cívicas relacionadas com
o papel central da Física
e da Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais


 ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;


Promoção da autoavaliação;



organização e realização autónoma de tarefas.

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Compromisso

Autonomia e responsabilidade pessoal

Civismo

Abertura à diversidade

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Questionamento

Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Contextualização

Critérios

Expressão

Comunicação

Comunicação e informação

Planeamento

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

C - Raciocínio e resolução de problemas

25%
Ponderação

Recolha de
informação

50%

15%

10%

(10% componente para a
(10% para a
componente prática)
componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho das
turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

FÍSICO E QUÍMICA A, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10º ANO

\

A - Linguagens e textos
B - Informação e
Áreas de
Competências comunicação
do Perfil dos
Alunos

E - Relacionamento

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

D - Pensamento crítico e pensamento criativo

interpessoal

J - Consciência e domínio

I - Saber científico, técnico e tecnológico

G - Bem-estar, saúde e

do corpo

ambiente
H - Sensibilidade
estética e artística

Domínios de
avaliação em
Física e
Química A

 problematização de
situações;



mobilização de conhecimentos;

 Domínio da sua
segurança e da de
terceiros (laboratório);
 debate com
sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento
científico;
 participar em ações
cívicas relacionadas com
o papel central da Física
e da Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais

 ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;


Promoção da autoavaliação;



organização e realização autónoma de tarefas.

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Compromisso

Autonomia e responsabilidade pessoal

Civismo

Abertura à diversidade

Cooperação

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Planeamento

Questionamento

Domínios das Elementos Químicos e sua Organização
Aprendizagens Propriedades e Transformações da Matéria
Essenciais de
Energia e sua conservação
Física e
Química A
 comunicação resultados;
 análise e aplicação de conceitos;
 registo seletivo e
organização da informação;

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Contextualização

Expressão

Critérios

C - Raciocínio e resolução de problemas

Comunicação e informação

Comunicação

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

VOLTAR AO INÍCIO

20%
Ponderação

Recolha de
informação

65%

10%

5%

(10% componente para a
(10% componente para a componente prática)
(10% para a
componente prática)
componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho das
turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

FÍSICO E QUÍMICA A, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11º ANO

\

A - Linguagens e textos
B - Informação e
Áreas de
Competências comunicação
do Perfil dos
Alunos

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de
Física e
Química A

Domínios de
avaliação em
Física e
Química A

E - Relacionamento

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

D - Pensamento crítico e pensamento criativo

interpessoal

J - Consciência e domínio

I - Saber científico, técnico e tecnológico

G - Bem-estar, saúde e

do corpo

ambiente
H - Sensibilidade
estética e artística

Mecânica
Ondas e eletromagnetismo
Equilíbrio químico
Reações em sistemas aquosos
 comunicação resultados;
 registo seletivo e
organização da informação;
 problematização de
situações;




análise e aplicação de conceitos;
mobilização de conhecimentos;

 Domínio da sua
segurança e da de
terceiros (laboratório);
 debate com
sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento
científico;
 participar em ações
cívicas relacionadas com
o papel central da Física
e da Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais


 ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;
 Promoção da autoavaliação;
 organização e realização autónoma de tarefas.


Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à diversidade

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Planeamento

Questionamento

Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Contextualização

Expressão

Critérios

C - Raciocínio e resolução de problemas

Comunicação e informação

Comunicação

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

VOLTAR AO INÍCIO

20%
Ponderação

Recolha de
informação

65%

10%

5%

(10% componente para a
(10% componente para a componente prática)
(10% para a
componente prática)
componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho das
turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

FÍSICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º ANO

\

A - Linguagens e textos
B - Informação e
Áreas de
Competências comunicação
do Perfil dos
Alunos

Domínios das Mecânica
Aprendizagens Campos de forças
Essenciais de
Física Moderna
Física
 comunicação resultados;

 registo seletivo e
organização da informação;

Domínios de
avaliação em
Física

E - Relacionamento

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

D - Pensamento crítico e pensamento criativo

interpessoal

J - Consciência e domínio

I - Saber científico, técnico e tecnológico

G - Bem-estar, saúde e

do corpo

ambiente
H - Sensibilidade
estética e artística

 problematização de
situações;

análise e aplicação de conceitos;



mobilização de conhecimentos;

 Domínio da sua
segurança e da de
terceiros (laboratório);
 debate com
sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento científico;
 participar em ações
cívicas relacionadas com
o papel central da Física
e da Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais

 ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;



Promoção da autoavaliação;



organização e realização autónoma de tarefas.

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Compromisso

Autonomia e responsabilidade pessoal

Civismo

Abertura à diversidade

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Planeamento

Questionamento


Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Contextualização

Expressão

Critérios

C - Raciocínio e resolução de problemas

Comunicação e informação

Comunicação

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

VOLTAR AO INÍCIO

20%
Ponderação

Recolha de
informação

65%

10%

5%

(10% componente para a
(10% componente para a componente prática)
(10% para a
componente prática)
componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho das
turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

QUÍMICA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º ANO

\

A - Linguagens e textos
B - Informação e
Áreas de
Competências comunicação
do Perfil dos
Alunos

C - Raciocínio e resolução de problemas

E - Relacionamento

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia

D - Pensamento crítico e pensamento criativo

interpessoal

J - Consciência e domínio

I - Saber científico, técnico e tecnológico

G - Bem-estar, saúde e

do corpo

ambiente
H - Sensibilidade
estética e artística

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Cooperação

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Questionamento

Abertura à diversidade

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Contextualização

Critérios

Expressão

Comunicação

Comunicação e informação

Planeamento

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

VOLTAR AO INÍCIO

Metais e Ligas Metálicas
Domínios das
Aprendizagens Combustíveis Energia e Ambiente
Essenciais de Plásticos Vidros e Novos Materiais
Química


comunicação resultados;

 registo seletivo e
organização da informação;

Domínios de
avaliação em
Química

 problematização de
situações;

 análise e aplicação de conceitos;

 mobilização de conhecimentos;

 Domínio da sua
segurança e da de
terceiros (laboratório);
 debate com
sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento científico;
 participar em ações
cívicas relacionadas com
o papel central da Física
e da Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais


 ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às tarefas;
 Promoção da autoavaliação;
 organização e realização autónoma de tarefas.

20%
Ponderação

Recolha de
informação

65%

10%

5%

(10% para a componente
(10% para a componente prática)
(10% para a
prática)
componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho das
turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

Grupo 520 – Biologia e Geologia
CIÊNCIAS NATURAIS, ENSINO BÁSICO/ 7º ANO

Domínios
das
Aprendizagens
Essenciais
de
Ciências
Naturais
7ºAno







F – Desenvolvimento pessoal e autonomia;
J - Consciência e domínio do corpo.

Reflexão

Conhecimento
de Si

Autonomia

Responsabilidad
e

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

E – Relacionamento interpessoal;
G - Bem-estar, saúde e ambiente;
H - Sensibilidade estética e artística.
Relações interpessoais e cidadania
ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Planeamento

Informação

Critérios

Contextualização

Comunicação e informação

Questionamento

B
Informação
comunicação

Expressão

Domínios de
avaliação no
Agrupamento

C-Raciocínio e resolução de problemas;
D-Pensamento crítico e pensamento
criativo;
e
I-Saber
científico,
técnico
e
tecnológico.

A - Linguagens e textos;

Comunicação

Áreas de
Competências do
Perfil dos Alunos

VOLTAR AO INÍCIO

Dinâmica externa da Terra
Estrutura e dinâmica interna da Terra
Consequências da dinâmica interna da Terra
A Terra conta a sua história
Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra

 Ações solidárias para com outros nas tarefas de
 Domínio da sua segurança e da de
aprendizagem;
terceiros (laboratório);
 Comunicação de resultados;  Análise e aplicação de conceitos;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
 Debate com sustentação ou refutação
tarefas;
Domínios
de
baseados em conhecimento científico;
seletivo
e  Mobilização de conhecimentos;
avaliação
em  Registo
 Participação construtiva em trabalho de grupo,
 Participação em ações cívicas
Ciências Naturais 7º organização da informação;
designadamente, em contexto de trabalho de
relacionadas com o papel central da
Ano
campo, laboratorial/experimental e /ou
 Pesquisa autónoma criteriosa sobre
Física
e
da
Química
no
 Problematização
de
conteúdos em estudo, utilizando
atividades de pesquisa de informação;
desenvolvimento tecnológico e suas
situações;
diversas fontes de informação.
 Organização e realização autónoma de tarefas;
consequências socioambientais
 Promoção da autoavaliação.
20%
20%
50%
10%
Ponderação
(10% para a componente
(10% para a componente prática)
prática)
Recolha de
informação

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento. A
seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de trabalho
das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

CIÊNCIAS NATURAIS, ENSINO BÁSICO/ 8º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de Ciências
Naturais

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio
do corpo

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Iniciativa

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Criatividade

Produção

Conclusão

Informação

Contextualização

Expressão

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

Formulação de
hipóteses

Domínios de avaliação
no Agrupamento

Planeamento

A - Linguagens e textos
Áreas de Competências
B - Informação e
do Perfil dos Alunos
comunicação

Questionamento

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

 Terra, um planeta com vida
 Sustentabilidade na Terra
 comunicação resultados;
 registo seletivo e organização da
informação;
 problematização de situações;

 análise e aplicação de
conceitos;
 mobilização de
conhecimentos;

 Domínio da sua
 ações solidárias para com outros nas tarefas de
segurança e da de terceiros
aprendizagem;
(laboratório);
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;
 debate com sustentação
ou refutação baseados em
 Promoção da autoavaliação;
conhecimento científico;
 organização e realização autónoma de tarefas.
Domínios de avaliação
 participar em ações
em Ciências Naturais
cívicas relacionadas com o
papel central da Física e da
Química no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais
20%
50%
20%
10%
Ponderação
(10% componente para a componente
(10% para a componente
prática)
prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
Recolha de informação A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

VOLTAR AO INÍCIO

Saúde individual e comunitária;
Promoção da saúde;
 Estrutura do corpo humano;
 Alimentação saudável;
 O sistema digestivo;
 O sangue;
 Os sistemas: cardiovascular, linfático e respiratório;
 Suporte básico de vida;
 Os sistemas excretores;
 Os sistemas: nervoso e hormonal;
 A transmissão da vida e a genética.
 Comunicação de
 Análise e aplicação de
resultados;
conceitos;
 Registo seletivo e
 Mobilização de
organização da informação;
conhecimentos;
 Problematização de
situações;

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Relações interpessoais e cidadania
ativa

Civismo

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Abertura à diversidade

E – Relacionamento interpessoal
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística

Cooperação

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Planeamento

Critérios

Questionamento

Raciocínio e pensamento crítico

Informação

Comunicação e informação

Contextualização

Domínios de avaliação no
Agrupamento

Expressão

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Criatividade

CIÊNCIAS NATURAIS, ENSINO BÁSICO/ 9º ANO




Domínios das Aprendizagens
Essenciais de Ciências Naturais
9º ano

Domínios de avaliação de
Ciências Naturais 9º ano

 Domínio da sua segurança e da de
terceiros (laboratório);
 Debate com sustentação ou
refutação baseados em conhecimento
científico;
 Participar em ações cívicas
relacionadas com o papel central das
Ciências no desenvolvimento
tecnológico e suas consequências
socio ambientais

 Ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades
adequadas às tarefas;
 Promoção da autoavaliação;
 Organização e realização autónoma de
tarefas.

Ponderação

Recolha de informação

20%
(10% componente para a
componente prática)

50%

20%
(10% para a componente prática)

10%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos
alunos e dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

BIOLOGIA E GEOLOGIA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 10º

Domínios das
Aprendizagens Essenciais
de Biologia e Geologia10º ano

Domínios de avaliação
em Biologia e Geologia10º ano

Ponderação

15%
(10% componente para a
componente prática)

60%
(10% para a componente prática)

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Cooperação

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Planeamento

 Geologia e Métodos
 Estrutura e dinâmica da geosfera
 Biodiversidade
 Obtenção de matéria
 Distribuição de matéria
 Transformação e utilização de energia
• Comunicação resultados;
• Análise e aplicação de conceitos;
• Síntese e organização de
• Utilização adequada da terminologia
informação;
específica da disciplina / linguagem
• Problematização de situações. científica;
• Apresentação de ideias,
• Mobilização de conhecimentos;
questões e respostas, com
• Aprofundamento de informação;
clareza.
• Pesquisa autónoma e criteriosa
sobre as temáticas em estudo,
utilizando, nomeadamente,
tecnologias e recursos digitais
diversos.

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio
do corpo

Iniciativa

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Raciocínio e pensamento crítico

Questionamento

Informação

Contextualização

Critérios

Comunicação e informação

Expressão

Domínios de avaliação
no Agrupamento

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Comunicação

Áreas de Competências
do Perfil dos Alunos

VOLTAR AO INÍCIO

•Domínio da sua segurança e da
de terceiros (laboratório);
•Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento científico;
•Participar em ações cívicas
relacionadas com o papel central
da Biologia e Geologia no
desenvolvimento tecnológico e
suas consequências
socioambientais

 Atitude solidária para com outros nas
tarefas de aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas;
 Participação de forma construtiva em
trabalho de grupo, designadamente em
contexto de trabalho de campo,
laboratorial/experimental, atividades de
pesquisa de informação;
 Organização e realização autónoma de
tarefas;
• Promoção da autoavaliação

15%
(10% para a componente prática)

10%

Recolha de informação

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e
dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

BIOLOGIA E GEOLOGIA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 11º

Domínios das
Aprendizagens Essenciais
de Biologia e Geologia
11ºano

Domínios de avaliação
em Biologia e Geologia
11ºano

Ponderação

BIOLOGIA
Crescimento, renovação e diferenciação celular
Reprodução
Evolução Biológica
Sistemática dos seres vivos

• Comunicação resultados;
• Síntese e organização de informação;
• Problematização de situações.
• Apresentação de ideias, questões e
respostas, com clareza.

15%
(10% componente para a componente
prática)

•Análise e aplicação de conceitos;
•Utilização adequada da
terminologia específica da
disciplina / linguagem científica;
•Mobilização de conhecimentos;
•Aprofundamento de informação;
•Pesquisa autónoma e criteriosa
sobre as temáticas em estudo,
utilizando, nomeadamente,
tecnologias e recursos digitais
diversos.
60%
(10% para a componente
prática)

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Criatividade

Produção

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Conclusão

Raciocínio e pensamento
crítico

Formulação de
hipóteses

Informação

Contextualização

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Planeamento

Domínios de avaliação no
Agrupamento

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Questionamento

A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação

Expressão

Áreas de Competências
do Perfil dos Alunos

VOLTAR AO INÍCIO

GEOLOGIA
Sedimentação e rochas sedimentares
Magmatismo e rochas magmáticas
Deformação de rochas
Metamorfismo e rochas metamórficas
Exploração sustentada de recursos geológicos
•Domínio da sua segurança e
da de terceiros (laboratório);
•Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento científico;
•Participar em ações cívicas
relacionadas com o papel
central da Biologia e Geologia
no desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais
15%
(10% para a componente
prática)

•Atitude solidária para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
•Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;
•Participação de forma construtiva em trabalho de
grupo, designadamente em contexto de trabalho de
campo, laboratorial/experimental, atividades de
pesquisa de informação;
•Organização e realização autónoma de tarefas;
• Promoção da autoavaliação.

10%

Recolha de informação

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do
Agrupamento. A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e
dos planos de trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

BIOLOGIA, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de Biologia

Domínios de avaliação
em Biologia

 Reprodução e manipulação da fertilidade;
 Património genético
 Imunidade e controle de doenças
 Comunicação resultados;
 Síntese e organização de
informação;
 Problematização de situações.
 Apresentação de ideias,
questões e respostas, com
clareza.






Reflexão

Conhecimento de Si

Autonomia

Responsabilidade

Respeito

Iniciativa

Compromisso

Autonomia e responsabilidade pessoal

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Questionamento

Informação

Contextualização

Expressão

Critérios

E – Relacionamento interpessoal
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
J - Consciência e domínio do corpo
H - Sensibilidade estética e artística
Relações interpessoais e cidadania
ativa

Raciocínio e pensamento crítico

Comunicação e informação

Comunicação

Domínios de avaliação
no Agrupamento

C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento
criativo
I - Saber científico, técnico e tecnológico

Planeamento

Áreas de
A - Linguagens e textos
Competências do Perfil
B - Informação e comunicação
dos Alunos

 Produção de alimentos e sustentabilidade
 Preservar e recuperar o ambiente

Análise e aplicação de conceitos;
 Domínio da sua segurança e da
de terceiros (laboratório);
Mobilização de conhecimentos;
 Debate com sustentação ou
Aprofundamento de informação;
refutação baseados em
Pesquisa autónoma e criteriosa sobre
conhecimento científico;
as temáticas em estudo, utilizando,

Participar em ações cívicas
nomeadamente, tecnologias e recursos
relacionadas com o papel central
digitais diversos.
da Biologia e Geologia no
desenvolvimento tecnológico e
suas consequências socioambientais

 Atitude solidária para com outros nas
tarefas de aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades
adequadas às tarefas;
 Participar de forma construtiva em
trabalho de grupo, designadamente em
contexto de trabalho de campo,
laboratorial/experimental, atividades de
pesquisa de informação;
 Organização e realização autónoma de
tarefas;
 Promoção da autoavaliação.

60%
15%
15%
10%
(10% para a componente prática)
(15% para a componente prática)
(5% para a componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
Recolha de informação A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).
Ponderação

Grupo 550 – Informática
TIC, ENSINO BÁSICO/ 5º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de
TIC 5º ano

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS
Proteção da privacidade
Utilização responsável de aplicações digitais
Práticas seguras
Regras de ergonomia
Direitos de autor e propriedade intelectual
Palavras-passe seguras.
INVESTIGAR E PESQUISAR
Pesquisa e análise de informação
Utilização do navegador web
Pesquisa de informação
Modelos de pesquisa
Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação
Organização e gestão da informação
Motores de pesquisa e suas funcionalidades

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Gestão de pastas e ficheiros
COMUNICAR E COLABORAR
Ferramentas de comunicação e colaboração
Comunicação síncrona
Comunicação assíncrona
Colaboração em ambientes abertos
Utilização da plataforma OneNote
Apresentação e partilha
Imagens
Documento digitais
CRIAR E INOVAR
Publicação de conteúdos
Murais digitais
Processador de texto
Apresentações multimédia.

Reflexão

Conhecimento
de Si

Autonomia

Responsabilida
de

Respeito

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Iniciativa

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Criatividade

Produção

Conclusão

Informação

Contextualizaç
ão

Expressão

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

Formulação de
hipóteses

Domínios de avaliação
no Agrupamento

Planeamento

Áreas de
A - Linguagens e textos
Competências do Perfil
B - Informação e comunicação
dos Alunos

Questionamen
to

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

 Domínio da sua segurança e  Ações solidárias para com outros nas tarefas de
da de terceiros (laboratório de aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
informática);
tarefas;
 Debate com sustentação ou
 Participação de forma construtiva em trabalho de
refutação baseados em
grupo/pares, designadamente em contexto de
conhecimento científico;
trabalho de sala de aula, utilização de equipamentos
 Participar em ações cívicas
informáticos, atividades de pesquisa de informação;
relacionadas com o papel
 Respeitar normas de segurança no uso de
equipamentos tecnológicos;
central da informática e das
 Respeitar normas de conduta e de segurança na
novas tecnologias no
desenvolvimento tecnológico web.;
 Organização e realização autónoma de tarefas;
e suas consequências socio Promoção da autoavaliação.
ambientais.
20%
50%
20%
10%
(10% componente para a componente
(10% para a componente
prática)
prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).
• Comunicação resultados;
• Síntese e organização de informação;
• Problematização de situações;
 Apresentação de ideias, questões e
respostas, com clareza.

Domínios de avaliação
em TIC

Ponderação
Recolha de
informação

• Análise e aplicação de
conceitos;
• Mobilização de conhecimentos
em diferentes situações.

TIC, ENSINO BÁSICO/ 6º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de TIC
6º ano

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS
Segurança
Proteção da privacidade
Utilização de aplicações digitais
Análise da veracidade de textos e mensagens
Acessibilidade
Criação de conteúdos digitais
Publicação de conteúdos digitais
Direitos de autor
Respeitar normas na utilização de imagem, som e vídeo
Identificar riscos do uso inapropriado de imagens, sons e vídeos
INVESTIGAR E PESQUISAR
Pesquisa e análise de informação
Utilização do navegador web
Pesquisa de informação
Modelos de pesquisa
Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação
Organização e gestão da informação

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Organização de marcadores
Gestão de pastas e ficheiros
COMUNICAR E COLABORAR
Ferramentas de comunicação e colaboração
Comunicação síncrona
Comunicação assíncrona
Colaboração em ambientes abertos
Utilização da plataforma OneNote
Apresentação e partilha
Imagens
Documento digitais
CRIAR E INOVAR
Publicação de conteúdos
Murais digitais
Textos criativos
Apresentações multimédia.

Reflexão

Conhecimento
de Si

Autonomia

Responsabilida
de

Respeito

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Iniciativa

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Informação

Contextualizaç
ão

Expressão

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

Planeamento

Domínios de avaliação
no Agrupamento

Questionamen
to

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

Áreas de
Competências do Perfil A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
dos Alunos

 Domínio da sua segurança e  Ações solidárias para com outros nas tarefas de
da de terceiros (laboratório de aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
informática);
tarefas;
 Debate com sustentação ou
 Participação de forma construtiva em trabalho de
refutação baseados em
grupo/pares, designadamente em contexto de
conhecimento científico;
trabalho de sala de aula, utilização de equipamentos
 Participar em ações cívicas
informáticos, atividades de pesquisa de informação;
relacionadas com o papel
 Respeitar normas de segurança no uso de
equipamentos tecnológicos;
central da informática e das
 Respeitar normas de conduta e de segurança na
novas tecnologias no
desenvolvimento tecnológico web.;
 Organização e realização autónoma de tarefas;
e suas consequências socio Promoção da autoavaliação.
ambientais.
20%
50%
20%
10%
(10% componente para a componente
(10% para a componente
prática)
prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).
• Comunicação resultados;
• Síntese e organização de informação;
• Problematização de situações;
 Apresentação de ideias, questões e
respostas, com clareza.

Domínios de avaliação
em TIC

Ponderação
Recolha de
informação

• Análise e aplicação de
conceitos;
• Mobilização de conhecimentos
em diferentes situações.

TIC, ENSINO BÁSICO/ 7º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de TIC
7º ano

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS
Segurança
Proteção da privacidade
Utilização de aplicações digitais
Análise da veracidade de textos e mensagens
Acessibilidade
Criação de conteúdos digitais
Publicação de conteúdos digitais
Direitos de autor
Respeitar normas na utilização de imagem, som e vídeo
Identificar riscos do uso inapropriado de imagens, sons e vídeos
INVESTIGAR E PESQUISAR
Pesquisa e análise de informação
Utilização do navegador web
Pesquisa de informação
Modelos de pesquisa
Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação
Organização e gestão da informação

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Organização de marcadores
Gestão de pastas e ficheiros
COMUNICAR E COLABORAR
Ferramentas de comunicação e colaboração
Comunicação síncrona
Comunicação assíncrona
Colaboração em ambientes abertos
Utilização da plataforma OneNote
Apresentação e partilha
Imagens
Documento digitais
CRIAR E INOVAR
Publicação de conteúdos
Murais digitais
Textos criativos
Apresentações multimédia
Iniciação à edição de imagem, som e vídeo e modelação 3D.

Reflexão

Conhecimento
de Si

Autonomia

Responsabilida
de

Respeito

Iniciativa

Autonomia e responsabilidade pessoal
Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística
Relações interpessoais e
cidadania ativa
Criatividade

Produção

Conclusão

Formulação de
hipóteses

Informação

Contextualizaç
ão

Expressão

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

Planeamento

Domínios de avaliação
no Agrupamento

Questionamen
to

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

Áreas de
Competências do Perfil A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
dos Alunos

• Comunicação resultados;
• Síntese e organização de informação;
• Problematização de situações;
 Apresentação de ideias, questões e
respostas, com clareza.
Domínios de avaliação
em TIC

Ponderação
Recolha de
informação

• Análise e aplicação de
conceitos;
• Mobilização de conhecimentos
em diferentes situações.

 Domínio da sua segurança e
da de terceiros (laboratório de
informática);
 Debate com sustentação ou
refutação baseados em
conhecimento científico;
 Participar em ações cívicas
relacionadas com o papel
central da informática e das
novas tecnologias no
desenvolvimento tecnológico
e suas consequências socioambientais.
10%

 Ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;
 Participação de forma construtiva em trabalho de
grupo/pares, designadamente em contexto de
trabalho de sala de aula, utilização de equipamentos
informáticos, atividades de pesquisa de informação;
 Respeitar normas de segurança no uso de
equipamentos tecnológicos;
 Respeitar normas de conduta e de segurança na
web.;
 Organização e realização autónoma de tarefas;
 Promoção da autoavaliação.

20%
60%
10%
(10% componente para a componente
prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

TIC, ENSINO BÁSICO/ 8º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de
TIC 8º ano

Domínios de avaliação
em TIC

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

 Ferramentas de comunicação
 Correio eletrónico
 Segurança na utilização de fóruns e mensageiros instantâneos
 Uso da língua e adequação linguística aos contextos de comunicação através da Internet
 Comunicação e colaboração em rede
 Pesquisa e análise de informação
 Gestão da informação
 Exploração de ambientes computacionais
 Folha de cálculo.
• Comunicação resultados;
 Análise e aplicação de conceitos;  Domínio da sua segurança e
• Síntese e organização de informação;  Mobilização de conhecimentos
da de terceiros (laboratório de
• Problematização de situações.
informática);
em diferentes situações;
 Apresentação de ideias, questões e
 Debate com sustentação ou
respostas, com clareza.
refutação baseados em
conhecimento científico;
 Participar em ações cívicas
relacionadas com o papel
central da informática e das
novas tecnologias no
desenvolvimento tecnológico
e suas consequências socioambientais.

Reflexão

Conhecimento
de Si

Autonomia

Responsabilida
de

Respeito

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Iniciativa

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Criatividade

Produção

Conclusão

Informação

Contextualizaç
ão

Expressão

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

Formulação de
hipóteses

Domínios de avaliação
no Agrupamento

Planeamento

Áreas de
A - Linguagens e textos
Competências do Perfil
B - Informação e comunicação
dos Alunos

Questionamen
to

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

 Ações solidárias para com outros nas tarefas de
aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
tarefas;
 Participação de forma construtiva em trabalho de
grupo/pares, designadamente em contexto de
trabalho de sala de aula, utilização de equipamentos
informáticos, atividades de pesquisa de informação;
 Respeitar normas de segurança no uso de
equipamentos tecnológicos;
 Respeitar normas de conduta e de segurança na
web.
 Organização e realização autónoma de tarefas.
 Promoção da autoavaliação;

Ponderação
Recolha de
informação

20%
10%
60%
10%
(10% componente para a componente
prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

TIC, ENSINO BÁSICO/ 9º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de TIC 9º
ano

Domínios de avaliação
em TIC

Ponderação
Recolha de
informação

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Reflexão

Conhecimento
de Si

Autonomia

Responsabilida
de

Respeito

Autonomia e responsabilidade pessoal

Compromisso

Civismo

Cooperação





Abertura à
diversidade

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Iniciativa

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Criatividade

Produção

Conclusão

Informação

Contextualizaç
ão

Expressão

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

Formulação de
hipóteses

Domínios de avaliação
no Agrupamento

Planeamento

Áreas de
A - Linguagens e textos
Competências do Perfil
B - Informação e comunicação
dos Alunos

Questionamen
to

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

Segurança
Acessibilidade
Direitos de Autor
Pesquisa e análise de informação
• Comunicação resultados;
 Análise e aplicação de conceitos;  Domínio da sua segurança e  Ações solidárias para com outros nas tarefas de
• Síntese e organização de informação;  Mobilização de conhecimentos
da de terceiros (laboratório de aprendizagem;
 Assunção de responsabilidades adequadas às
• Problematização de situações.
informática);
em diferentes situações;
tarefas;
 Apresentação de ideias, questões e
 Debate com sustentação ou
 Participação de forma construtiva em trabalho de
respostas, com clareza.
refutação baseados em
grupo/pares, designadamente em contexto de
conhecimento científico;
trabalho de sala de aula, utilização de equipamentos
 Participar em ações cívicas
informáticos, atividades de pesquisa de informação;
relacionadas com o papel
 Respeitar normas de segurança no uso de
equipamentos tecnológicos;
central da informática e das
 Respeitar normas de conduta e de segurança na
novas tecnologias no
desenvolvimento tecnológico web.
 Organização e realização autónoma de tarefas.
e suas consequências socio Promoção da autoavaliação;
ambientais
20%
60%
10%
10%
(10% para a componente prática)
Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).
 Folha de Cálculo
 Criação de aplicações móveis
 Tecnologias emergentes

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B, ENSINO SECUNDÁRIO/ 12º ANO

VOLTAR AO INÍCIO

Domínios das
Aprendizagens
Essenciais de AIB 12º
ano

Domínios de avaliação
em AIB

Ponderação
Recolha de
informação*



Conhecimentos técnicos



Comunicação matemática



Raciocínio lógico



Pesquisa de informação



Resolução de problemas



Criatividade

60%

Reflexão

Conhecimento
de Si

Autonomia

Responsabilida
de

Respeito

Autonomia e responsabilidade pessoal
Compromisso

Civismo

Abertura à
diversidade

Cooperação

Relações interpessoais e
cidadania ativa

Introdução à Programação / Algoritmia
Introdução à Programação / Programação
Introdução à Programação / Programação para dispositivos móveis
Interatividade;
Realidade Virtual;

20%

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
J - Consciência e domínio do corpo

Iniciativa

E - Relacionamento
interpessoal
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística

Criatividade

Produção

Conclusão

Informação

Contextualizaç
ão

Expressão

Comunicação

Critérios

Comunicação e informação

Formulação de
hipóteses

Domínios de avaliação
no Agrupamento

Planeamento

Áreas de
- Linguagens e textos
Competências do Perfil A
B - Informação e comunicação
dos Alunos

Questionamen
to

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Raciocínio e pensamento
crítico

Realidade aumentada;
Conceitos de multimédia Tecnologias multimédia na atualidade
Tipos de media estáticos: texto e imagem
Tipos de media dinâmicos: áudio e vídeo
 Domínio da sua segurança
e da de terceiros (laboratório de informática);
 Debate com sustentação
ou refutação baseados em
conhecimento científico;
 Participar em ações cívicas
relacionadas com o papel
central da informática e das
novas tecnologias no
desenvolvimento
tecnológico e suas
consequências
socioambientais
10%



Ações solidárias para com outros nas
tarefas de aprendizagem;



Assunção de responsabilidades adequadas
às tarefas;



Promoção da autoavaliação;



Organização e realização autónoma de
tarefas.



Cooperação na realização de projetos e
tarefas comuns

10%

Serão utilizados, no mínimo, 3 tipos de instrumentos/processos de recolha de informação, por período, de acordo com o Referencial de Avaliação do Agrupamento.
A seleção de instrumentos/processos de recolha de informação deverá ser ajustada aos alunos e/ou às turmas atendendo ao perfil dos alunos e dos planos de
trabalho das turmas, incluindo os Domínios de Autonomia Curricular (DAC).
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