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PROGRESSÃO NO 
DESENVOLVIMENTO 

DAS METAS DE 
APRENDIZAGEM 

ATITUDE PERANTE OS OUTROS: 

7% 

 

- Colabora de forma assertiva na preparação na 
preparação/arrumação e preservação dos materiais e 
equipamento; 

-   Cumpre as regras específicas da disciplina; 
-   Cumpre as regras do regulamento interno. 

30% ATITUDE PERANTE AS APRENDIZAGENS:  

-    Conclui com rigor os enunciados e todas as actividades 
dentro da sala de aula; 

15% 
 

  

-    Realiza os trabalhos de/em casa; 
-    Realiza trabalhos de pesquisa. 

8% 

   

METAS DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIDAS:   

ACTIVIDADES NA SALA DE AULA: 
(Desenvolvimento/exploração das unidades de trabalho) 

40% 

 

-    Organização e método de trabalho; 

70% 

-    Exploração e aplicação de técnicas  e procedimentos; 

-    Cumprimento do projectado  
-    Eficácia na resposta ao enunciado; 
 

TESTES * 30% 

 

*Caso se realize teste, a percentagem atribuída,  é retirada das actividades  em  sala de aula.  

Nota: A classificação expressa na pauta no 1º período resulta das classificações obtidas em cada um dos 

parâmetros.  

A classificação expressa na pauta no 2º período resulta da média ponderada da classificação atribuída ao 

trabalho realizado no 1º período (peso 1) e da classificação atribuída ao trabalho realizado ao longo do 2º 

período (peso 2). 

A classificação expressa na pauta no 3º período resulta da média ponderada da classificação atribuída ao 

trabalho realizado no 1º período (peso 1), da classificação atribuída ao trabalho realizado no 2º período 

(peso 2) e da classificação atribuída ao trabalho realizado no 3º período (peso 2). 

 

 

 

 

 

 



Perfil do aluno no final do ciclo  

- Adquire conhecimento e ou saberes.  
 
- Projeta e realiza de forma sequencial os procedimentos explanados na sala de aula segundo as 
orientações fornecidas. 
 
- Utiliza terminologia específica da disciplina quando informa e fundamenta o seu trabalho. 
 
- Cumpre e respeita as regras específicas da disciplina e aula segundo as orientações fornecidas. 

 

A Coordenadora de Disciplina (grupo 240): Fernanda Mata 
A Coordenadora do Departamento de Expressões: Daniela Siopa 
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