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Domínios e parâmetros de avaliação 

Atitudes 
Saber ser / Saber 
estar 

Atitude perante os 
outros 

Entradas e saídas das aulas 17% 

50% 

15% 

Respeito pelas regras 49% 

Relação com os colegas 17% 

Relação com o professor 17% 

Atitude perante a 
aprendizagem 

Participação nas atividades 25% 

50% 
Empenho e persistência 25% 

Organização e planificação 25% 

Iniciativa e espírito crítico 25% 

Conhecimentos e 
capacidades 
Saber fazer 

Competências 
reveladas 

Representação e expressão 25% 

100% 85% 
Técnicas e materiais 25% 

Reflexão e criatividade 25% 

Conceitos e terminologia 25% 

 

 Nota: A avaliação é contínua e expressa na pauta em cada um dos períodos. 

 

Aferição de níveis no final de período 

Nivel 1 
A atribuir excecionalmente, a alunos que não se empenhem minimamente nas tarefas 
propostas, que revelem um comportamento completamente desajustado relativamente 
às atitudes previamente definidas e que não tenham adquirido novos conhecimentos. 

Nivel 2 
A atribuir a alunos com fraco empenho nas tarefas propostas, que revelem um 
comportamento pouco ajustado relativamente às atitudes previamente definidas e que 
tenham adquirido conhecimentos insuficientes. 

Nivel 3 
A atribuir a alunos que manifestem empenho nas tarefas propostas, que revelem um 
comportamento ajustado relativamente às atitudes previamente definidas e que 
tenham adquirido pelo menos os conhecimentos essenciais. 

Nivel 4 
A atribuir a alunos que demonstrem grande empenho nas tarefas propostas, que 
revelem um comportamento ajustado relativamente às atitudes previamente definidas 
e que tenham adquirido bons conhecimentos. 

Nivel 5 
A atribuir a alunos que revelem um empenho excecional nas tarefas propostas, que 
revelem um comportamento ajustado relativamente às atitudes previamente definidas 
e que tenham adquirido um nível excelente de conhecimentos. 

 

 

 

 

 

Nomenclatura para a classificação de fichas e trabalhos práticos 

0% - 19% Muito Insuficiente Nível 1 

20% - 49% Insuficiente Nível 2 



50% - 69% Suficiente Nível 3 

70% - 89% Bom Nível 4 

90% - 100% Muito Bom Nível 5 
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