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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Ano Letivo – 2017/2018 

 
Grupo de Recrutamento 420 - Geografia 

 
A avaliação dos Alunos deve: 
 
1. Considerar a natureza globalizante que incidirá sobre: 

o conhecimentos adquiridos 
o competências essenciais 
o capacidades desenvolvidas 
o 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.  
 

3. Considerar que a classificação final do período depende do grau de consecução dos objetivos 
definidos e deve resultar da ponderação de todos os dados obtidos 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. Ponderar a classificação de cada aluno tendo 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. 
 
 

Ensino Básico 
 

Instrumentos de avaliação 
 

• Testes 
• Trabalhos de Pesquisa (individual /grupo) 
• Trabalho de Aula 
• Comunicação (oral e escrita) 
• Fichas de Trabalho 
• Trabalhos de casa 

 
ENSINO BÁSICO – 3.º ciclo 

 
APRENDER A CONHECER  

E 

APRENDER A FAZER 

 

- Testes - 50% 

- Restantes instrumentos de 
avaliação - 30% 

APRENDER A VIVER JUNTOS 

E 

APRENDER A SER 

 

20% 
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• Os testes escritos têm uma classificação quantitativa e expressa em percentagem.  

• O enunciado do teste contém a cotação individual de cada questão. 

• A cotação de cada grupo de questões encontra-se expressa na folha de resposta do aluno. 

• A cotação de cada uma das questões encontra-se apenas expressa na grelha de classificação do 

professor. 

• Os trabalhos práticos/escritos são notados qualitativamente, podendo esta notação ter uma 

equivalência em nível de 1 a 5.  

• Caso o trabalho a realizar englobe atividades extensas de pesquisa e/ou apresentação, fica ao critério 

de professor da disciplina a possibilidade de ponderação equivalente a um teste. 

• Não existem pesos diferenciados para cada um dos períodos. A avaliação é contínua e integra todas as 

atividades inerentes à prática letiva. 

 
 
 


