
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 
- Compreensão dos conhecimentos/conteúdos. 
- Utilização rigorosa e criteriosa dos conhecimentos. 
- Aquisição de conceitos. 
- Compreensão das questões e problemas da disciplina. 
- Participação nos trabalhos propostos. 
- Correcta expressão oral e escrita. 
- Espírito crítico. 
- Análise de documentos. 
- Aquisição de vocabulário específico. 
 

 

 
 

 
Os pesos atribuídos às várias atividades da disciplina, estabelecidos com base em parâmetros 
definidos no grupo disciplinar, são os seguintes:   

 
Nota: A classificação final na disciplina por período resulta em 95% do parâmetro “Capacidades, 
competências e conhecimentos” e em 5% do parâmetro “Atitudes e Valores”. Os 95% do parâmetro 
“Capacidades, competências e conhecimentos” serão o resultado da soma dos pesos atribuídos aos itens 
“Trabalhos individuais, trabalhos de grupo e fichas de trabalho” (20%), “Testes sumativos” (60%) e 
“Participação” (20%). No caso de durante o ano lectivo os alunos não fazerem quaisquer trabalhos 
individuais, trabalhos de grupo ou fichas de trabalho, o peso atribuído ao item “Trabalhos individuais, 
trabalhos de grupo e fichas de trabalho” será distribuído pelos outros itens do parâmetro “Capacidades, 
competências e conhecimentos”, que, nesse caso passará a resultar da soma dos itens “Testes sumativos” 
(em 80%) e “Participação” (em 20%). Os valores assim obtidos estão ainda sujeitos a ponderação em 
função de informações recolhidas por observação direta. 

PARÂMETROS ITENS DE AVALIAÇÃO PESOS 

Capacidades, 
Competências e 
Conhecimentos 

Trabalhos individuais, trabalhos de 
grupo e fichas de trabalho 

20%  

95% 
Testes sumativos 60% 80% 

Participação: oralidade, idas ao quadro, 
TPC, comentário de texto; 

20% 20% 

Atitudes e 
Valores 

Relações interpessoais (aluno/aluno e 
aluno/professor); 

Responsabilidade: assiduidade, 
pontualidade, cumprimento de regras e 
interesse na participação nas atividades 

de aula 

  5% 

Total 100% 

Critérios Específicos de Avaliação — Pesos 
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