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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano Letivo – 2014/2015 
 

Grupo de Recrutamento 420 - Geografia 

 

 

A avaliação dos Alunos deve: 

 

1. Considerar a natureza globalizante que incidirá sobre: 

- conhecimentos adquiridos 

-    competências essenciais 

- capacidades desenvolvidas 

- atitudes 

 

2. Ter em conta que a avaliação tem um carácter formativo, sistemático e contínuo 

e deve traduzir com rigor a situação escolar do aluno de modo a evitar falsas 

expectativas. 

 

3. Considerar que a classificação final do período, de cada aluno, dependerá do 

grau de consecução dos objetivos definidos e deve resultar da ponderação de 

todos os dados obtidos a partir da observação do aluno desde o início do ano 

letivo. 

 

4. No cálculo da classificação final do ano letivo, deverá ser atribuído igual peso 

nos diferentes períodos letivos.   

 
5. Ao ponderar sobre a classificação de cada aluno deve-se ter em conta a 

progressão por aquele efetuada nos vários domínios da aprendizagem. 

 

6. Avaliar os alunos com necessidades educativas especiais de acordo com a 

legislação em vigor (Decreto-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro). 
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No Ensino Básico a avaliação incide sobre: 

 

 Conhecimentos adquiridos e Competências/Capacidades desenvolvidas 

cujos parâmetros assentam nos seguintes indicadores: 

 

 Compreensão 

 Conhecimento 

 Capacidade de questionar, problematizar, criar, produzir 

 Domínio de técnicas de expressão gráfica e cartográfica  
 

 Atitudes / Aprender a Viver Juntos e Aprender a Ser: 

 

 Sentido de responsabilidade, assiduidade, pontualidade e cumprimento de 

regras; 

 Cumprimento das diversas normas de convivência e disciplina que constam 

do Regulamento Interno; 

 Participação/ cooperação/ colaboração nas actividades, intervenção 

(oportunidade/ regularidade), persistência; 

 Sociabilidade e participação fora do espaço da sala de aula, relacionamento 

com os colegas (respeito e entreajuda); 

 Autonomia  
 

Principais Instrumentos: 

- Testes e Trabalhos de Pesquisa (individual/ grupo); 

- Atlas do Aluno; 

- Trabalho de Aula e Observação de Aula; 

- Fichas de Trabalho e Trabalho de casa;  

- Caderno diário.  
 

Os testes escritos terão uma classificação quantitativa e expressa em percentagem. 

Os trabalhos de pesquisa individuais/ grupo sujeitos a classificação são notados 

qualitativamente, podendo esta notação ter uma equivalência em nível de 1 a 5. 

 

“DOMÍNIOS” INSTRUMENTOS 
PONDE 

RAÇÃO 

APRENDER 

A 

CONHECER 

 

 

APRENDER 

A 

FAZER 

 

 

- Aquisição de competências específicas 
 

- Desenvolvimento de metodologias 

específicas da disciplina 
 

- Domínio da Língua Portuguesa 

(compreensão, produção e interacção) 

 

- Testes  

 

    60 % 

- Trabalhos de Pesquisa 

- Atlas do Aluno  

- Trabalho de Aula / Observação de aula 

- Fichas de Trabalho / Trabalhos de Casa  

- Comunicação e Caderno Diário 

20 % 

 

APRENDER 

A 

VIVER 

JUNTOS 

 

 

APRENDER 

A 

SER 

 

- Sentido de responsabilidade 
 

- Cumprimento de regras 
 

- Pontualidade e Assiduidade 
 

- Respeito pelos Outros 
 

- Sociabilidade e cooperação 
 

- Autonomia e espírito crítico 

 

 

 

- Registos do professor 

 

- Registos no Livro de Ponto 

 

- Registos de colaboração em atividades 

escolares 

20 % 
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No Ensino Secundário a avaliação incide sobre: 
 

 Conhecimentos adquiridos e Competências/Capacidades desenvolvidas: 

 Pesquisa, organização, interpretação e apresentação da informação 

 Aquisição de conhecimentos associada à compreensão, interpretação e 

resolução de problemas 

 Problematização de situações concretas, avaliação crítica 

 Destreza instrumental. 

 
 Atitudes / Aprender a Viver Juntos e Aprender a Ser: 

 

 Sentido de responsabilidade, assiduidade, pontualidade e cumprimento de 

regras 

 Cumprimento das diversas normas de convivência e disciplina que constam 

do Regulamento Interno 

 Participação/ cooperação/ colaboração nas actividades, intervenção 

(oportunidade/ regularidade), persistência 

 Sociabilidade e participação fora do espaço da sala de aula, relacionamento 

com os colegas (respeito e entreajuda) 

 Autonomia  
 

Principais Instrumentos: 

- Testes; 

- Trabalhos de Pesquisa (individual /grupo); 

- Atlas de Portugal; 

- Trabalho de Aula; 

- Comunicação (oral e escrita); 

- Fichas de Trabalho e Trabalhos de casa.  

 

Os testes escritos terão uma classificação quantitativa. No Ensino Secundário a classificação 

do teste é expressa numa escala de 0 a 20 valores e a cotação atribuída a cada questão 

registada na folha de prova.    

 

Os trabalhos de pesquisa individuais / grupo sujeitos a classificação, poderão ser são notados 

qualitativamente ou quantitativamente.  

  

Nos testes escritos serão aplicados os critérios gerais de classificação dos testes (conforme 

critérios GAVE): 

 

Os testes escritos poderão conter itens de escolha múltipla e/ou itens de resposta  curta, 

resposta restrita e resposta extensa. 

 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação total do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as 

respostas em que seja assinalada:  

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Nos itens de resposta curta e de resposta restrita, caso a resposta contenha elementos que 

excedam o solicitado, só são considerados para efeito de classificação os elementos que 

satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta, mesmo 



 

4 

que os elementos em excesso contenham elementos corretos. Porém, se os elementos 
referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a atribuir é zero pontos. 

 

Nos itens de resposta extensa com cotação igual ou superior a 15 pontos, para além das 

competências específicas da disciplina, são também avaliadas competências de comunicação 

escrita em língua portuguesa, tendo em consideração os níveis de desempenho que a seguir 

se descrevem: 

 

- Nível 3 – Composição bem estruturada sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade 

e/ou de sentido. 

 

- Nível 2 – Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 

sentido. 

 

- Nível 1 – Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade 

e/ou de sentido.  

 
Na fase de transição do Acordo Ortográfico, o aluno pode optar pela ortografia prevista quer 

no Acordo de 1945, quer no de 1990, sendo consideradas corretas, na classificação dos testes 

e outros elementos de avaliação as grafias que seguirem o que se encontra previsto em 

qualquer um destes normativos. 

 

 
 

10º e 11º ano 

“DOMÍNIOS” INSTRUMENTOS 
PONDE 

RAÇÃO 

APRENDER 

A 

CONHECER 

 

 

APRENDER 

A 

FAZER 

 

- Aquisição de competências específicas 
 

- Desenvolvimento de metodologias 

específicas da disciplina 
 

- Domínio da Língua Portuguesa 

(compreensão, produção e interacção) 

- Testes  65 % 

- Trabalhos de Pesquisa  

- Atlas de Portugal 

- Trabalho de Aula 

- Comunicação (oral e escrita) 

- Fichas de Trabalho e Trabalhos de Casa  

25 % 

APRENDER 

A 

VIVER 

JUNTOS 

 

 

APRENDER 

A 

SER 

 

- Sentido de responsabilidade 
 

- Cumprimento de regras 
 

- Pontualidade e Assiduidade 
 

- Respeito pelos Outros 
 

- Sociabilidade e cooperação 
 

- Autonomia e espírito crítico 

 

 

 

- Registos do professor 

 

- Registos no Livro de Ponto 

 

- Registos de Colaboração em atividades 

escolares 

10 % 

 

 Restelo, 10 de setembro de 2014 

 

Coordenadora de Grupo de Recrutamento – 420 - Geografia 

Teresa Correia 
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