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Ano Lectivo 

2017/2018 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 CURSOS PROFISSIONAIS  Conselho Pedagógico 

 

Competências Domínio 
 Parâmetros de avaliação Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação 
10.º Ano 
1.º Ano 

11.ºAno 
2.º Ano 

12.ºAno 
3.º Ano 

• Manifesta interesse pelas 
actividades propostas; 

• Procura aprofundar os 
conhecimentos; 

• Coopera/relaciona-se com 
os outros; 

• Manifesta um 
comportamento adequado 
dentro e fora da sala de aula; 

• Coopera com a Escola e está 
disponível para participar nas 
suas actividades; 

• Apresenta-se na aula com os 
elementos necessários para 
trabalhar; 

• Manifesta espírito crítico e 
de iniciativa; 

 
 

 
 
 
 
 
 
Atitudes 
 

 
Valores 
 
 
Organizativo 
 

A -Responsabilidade  
- Assiduidade e pontualidade;  
- Cumprimento das tarefas.  

B -Participação  
- Intervenção adequada;  
- Respeito pela diversidade de 

opiniões.  
C - Sociabilidade  

- Compreensão e solidariedade;  
D - Espírito crítico e 
criatividade;  

- Capacidade para questionar / 
argumentar apontando 
alternativas;  

- Expressão de ideias próprias.  
E - Autonomia  

- Capacidade para ultrapassar 
as dificuldades;  

-Auto-motivação na resolução 
dos seus problemas;. 

-Resolve exercícios e/ou 
problemas na aula; 
- Revela organização no 
trabalho de aula e/ou de casa 

 
 
Grelhas de registo de 
observação. 
 
 
Registos de 
assiduidade e 
pontualidade 
 
 

20% 15% 10% 

• Assegurar o desenvolvimento 
do raciocínio, da reflexão e da 
curiosidade científica 

• Fomentar a aquisição e 
aplicação de um saber cada vez  
mais aprofundado assente no 
estudo, na reflexão crítica, na 
observação e na 
experimentação 

• Facultar contactos e 
experiências com o mundo do 
trabalho, fortalecendo os 
mecanismos de aproximação 
entre a escola, a vida activa e a 
comunidade. 

• Favorecer a orientação e 
formação profissional dos 
jovens, através da preparação 
técnica e tecnológica, com 
vista à entrada no mundo do 
trabalho. 

• Criar hábitos de trabalho, 
individual e em grupo, e 
favorecer o desenvolvimento 
de atitudes de reflexão 
metódica, de abertura de 
espírito, de sensibilidade e de 
disponibilidade e adaptação à 
mudança 

 

Cognitivo 
(conhecimentos, 
capacidades e 
competências 
essenciais)  

 
Comunicação oral 
 

Observação directa 
Registo em grelhas de 
observação 

80% 85% 90% 

Comunicação escrita 
 

Testes escritos 
Trabalhos realizados 
na aula 
(individuais/pares/gru
po) 
Trabalhos  extra-aula 

Participação oral 
 

Avaliação informal – 
registo em grelhas de 
observação 

Selecção e organização de 
informação. 

 

Trabalhos realizados 
na aula e/ou extra-
aula 
Dossiê de trabalho 

Capacidade de síntese 

 

Apresentação oral de 
trabalhos 
Avaliações escritas 

Capacidade de relacionar aspectos 
teóricos com a prática 

Apresentação oral de 
trabalhos 
Avaliações escritas 

Aquisição estruturada de informação Apresentação oral de 
trabalhos 
Avaliações escritas 

Literacia tecnológica TIC e projectos  
Outros (de acordo com as 
especificidades de cada disciplina) 

Outros (de acordo 
com as especificidades 
de cada disciplina) 
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