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1.Introdução 

A avaliação deverá ser encarada como um processo contínuo e integrado no processo ensino-

aprendizagem, dando ênfase especial à apreciação sistemática dos sucessos e dificuldades de 

cada aluno. Para uma efetiva avaliação o aluno deverá saber inequivocamente o que dele se 

pretende, de forma a proceder a uma autocorreção. 

O objeto da avaliação é verificar o grau de cumprimento dos objetivos gerais e específicos ou o 

grau de cumprimento das metas curriculares, definidos no âmbito de cada disciplina.  

O processo de avaliação decorre dos princípios gerais da avaliação: deve ser contínua e apoiada 

em diversos instrumentos adaptados às aprendizagens em apreciação, ter carácter formativo – 

não só para os alunos, para controlo da sua aprendizagem, mas também para o professor, como 

reguladora das suas opções de ensino – e culminar em situações de avaliação sumativa. 

O processo de recolha de elementos de avaliação deve também contemplar os seguintes 

aspetos: 

 

 Registo, tratamento de dados e elaboração de conclusões. 

 Organização do trabalho; 

 Análise do empenhamento dos alunos na realização das várias tarefas; 

 Responsabilização pelos compromissos assumidos. 
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2. Critérios Gerais 

2.1. Regras gerais para o ensino secundário 

 

 As cotações das questões estão presentes no final dos enunciados dos testes. 

 Os testes explicitam as classificações em valores. 

 Os testes respeitam a matriz aprovada e tem estrutura semelhante à dos 

exames nacionais.   

 Nos testes dos 10º, 11º e 12º anos têm um peso maior as novas matérias e 

menor as matérias que já foram objeto de avaliação. 

 Nos testes do 11º ano que correspondem a disciplinas de avaliação bianual têm 

um peso maior nas matérias lecionadas no 11º ano e menor nas matérias 

lecionadas no 10º ano. 

 Nos 10º e 11º anos serão realizados dois testes de avaliação e um teste teórico-

prático por período. Dado o reduzido número de aulas no terceiro período, será 

realizado um teste de avaliação e um teste teórico-prático no referido período. 

 No 12º ano serão realizados dois testes de avaliação por período, com exceção 

do terceiro período, onde será realizado apenas um teste. 

 As atividades laboratoriais serão exploradas em sala de aula, onde se 

procederá ao tratamento de dados e onde os alunos poderão responder a um 

questionário. Ocasionalmente pode ser necessário proceder ao tratamento de 

dados como atividade extra aula. 

 No caso de um aluno não realizar um teste na data prevista aplica-se o 

determinado no Regulamento Interno. 

 Os alunos procederão à autoavaliação no final de cada período. 
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2.2. Critérios Gerais de Classificação dos Testes no ensino secundário 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por 

um número. 

As respostas elegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.  

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

Em caso de omissão ou de engano na identificação do item ao qual a resposta se 

refere, a mesma pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente a 

que item diz respeito. 

 

Itens de seleção 

 

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

apresentem de forma inequívoca a única opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos.  

As respostas nas quais são assinaladas mais do que uma opção de resposta (ainda 

que nelas esteja incluída a opção correta) são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

 

Resposta curta 

 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas, total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
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As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero 

pontos. 

 

As respostas em que sejam utilizadas, siglas ou símbolos não claramente 

identificados são classificadas com zero pontos. 

 

Resposta restrita 

 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 

corresponde uma dada pontuação.  

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, os tópicos ou as etapas que 

apresentem esses elementos não são consideradas para efeito de classificação, ou são 

pontuadas com zero pontos, respetivamente. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 

níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que as 

respostas forem enquadradas. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 

deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 

pontos. 

 

A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto tem em 

conta os tópicos de referência apresentados, a organização dos conteúdos e a 

utilização de linguagem científica adequada. 

 

Cálculo 

 

A classificação a atribuir tem em consideração a consecução das etapas necessárias à 

resolução do item, assim como o tipo de erros cometidos. 
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Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de valores 

numéricos na resolução, conversão incorreta de unidades, desde que coerentes com a 

grandeza calculada, ou apresentação de unidades incorretas no resultado final, 

também desde que coerentes com a grandeza calculada. 

 

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades 

(qualquer que seja o número de conversões não efetuadas, contabiliza-se apenas como 

um erro de tipo 2), ausência de unidades no resultado final, apresentação de 

unidades incorretas no resultado final não coerentes com a grandeza calculada e 

outros erros que não possam ser considerados de tipo 1. 

 

A soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas deve(m) ser subtraído(s): 

 1 ponto, se forem cometidos apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu 

número. 

 2 pontos, se for cometido apenas um erro tipo 2, qualquer que seja o número de 

erros de tipo 1 cometidos. 

 4 pontos, se forem cometidos mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja 

o número de erros de tipo 1 cometidos. 

Os erros cometidos só são contabilizados nas etapas que não sejam pontuadas com 

zero pontos. 

 

Situações específicas 

 A apresentação apenas do resultado final, não incluindo os cálculos efetuados 

nem as justificações ou conclusões solicitadas implica a classificação da 

resposta com zero pontos. 

 A utilização de processos de resolução que não respeitem as instruções dadas 

implica a classificação da etapa onde foram dadas as referidas instruções com 

zero pontos. 
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3. Critérios de ponderação 

 

Curso Científico-Humanístico - Física e Química A - 10º e 11º anos  

 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

Parcial Total 

Conhecimentos 

 

 Testes 

     Componente conceptual  

                Componente experimental 

 

80% 

95% 

 Testes teórico-práticos 

 Componente processual 
15% 

Atitudes e valores 

Registos de observação: 

 

 Assiduidade/pontualidade 

 Comportamento 

 5% 
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Curso Científico-Humanístico – Física/Química – 12º ano 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

 

 

Ponderação 

 
Parcial Total 

Conhecimentos 

 Testes 

 

85% 

 

 

 

 

 

95% 

  Fichas 

 Trabalhos 

 

10% 

Atitudes e valores 

Registos de observação: 

 

 Assiduidade/pontualidade 

 Comportamento 

 

5% 

 

 

 

Curso Profissional  

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos  

10 º  e 11 º  anos 
 

Competências Atividades Percentagem 

 

Especificas 

 Testes Escritos 

 Atividades 

Práticas/Experimentais 

 Investigação e Relatórios 

80% 

Transversais 

 Empenho 

 Autonomia 

 Assiduidade/pontualidade  

 Relações interpessoais 

20% 
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PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DO DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 

DESCRITORES DO NÍVEL DE DESEMPENHO CLASSIFICAÇÃO 

 O aluno revela grande empenho e concentração em todas as atividades desenvolvidas na aula.  

 Participa sistematicamente na aula com correção e sentido de oportunidade.  

 Realiza todas as atividades solicitadas, adota uma postura de colaboração, de partilha de conhecimentos e 

espírito de entreajuda. 

  Contribui ativamente para a boa dinâmica da aula. 

 Traz sempre o material necessário para a aula. 

 Revela autonomia e respeito pelas normas e regras.    

 Não tem participações disciplinares. 

 É pontual e apenas falta por motivos devidamente justificados. 

20 

Nível intercalar 18 

 O aluno revela empenho e concentração nas atividades desenvolvidas na aula. 

 Participa regularmente na aula de modo voluntário e/ou quando solicitado. 

  Realiza as atividades solicitadas adotando, habitualmente, uma postura de colaboração, de partilha de 

conhecimentos e espírito de entreajuda.  

  Contribui muitas vezes para a dinâmica da aula. 

 Habitualmente traz o material necessário para a aula. 

 Revela autonomia e respeito pelas normas e regras. 

 Não tem participações disciplinares. 

 Nem sempre é pontual mas apenas falta por motivos devidamente justificados. 

 
 

16 

Nível intercalar 14 

 O aluno revela algum empenho mas nem sempre consegue concentrar-se nas atividades desenvolvidas na 

aula.  

 Participa ocasionalmente na aula com correção, de modo voluntário e/ou quando solicitado. 

 Realiza as atividades solicitadas, adotando habitualmente uma postura de colaboração, partilha de 

conhecimentos e espírito de entreajuda. 

  Contribui, por vezes, para a boa dinâmica da aula. 

 Nem sempre traz o material necessário para a aula. 

  Revela alguma autonomia e respeito pelas normas e regras. 

 Não tem participações disciplinares. 

 Nem sempre é pontual e, por vezes, falta injustificadamente.   

 
12  

 
 

Nível intercalar 10 

 O aluno revela desconcentração e falta de empenho mas não perturba o funcionamento das aulas.  

 Não participa na aula de forma voluntária, fazendo-o de modo desajustado quando é solicitado. 

 Não realiza as atividades, ou raramente as realiza. 

 Não traz, ou raramente traz, o material necessário para a aula. 

 Não revela qualquer autonomia e desrespeita frequentemente as normas e regras. 

 Não tem participações disciplinares. 

 Não é pontual e tem faltas injustificadas. 

 
8 
 

Nível intercalar 6 

 O aluno revela desconcentração, falta de empenho e adota comportamentos perturbadores.  

 Não participa na aula mesmo quando é solicitado.  

 Não realiza as atividades solicitadas. 

 Não traz, ou raramente traz, o material necessário para a aula. 
 Perturba as aulas não respeitando as normas e regras. 

 Tem participações disciplinares 

 Não é pontual e tem faltas injustificadas 

 
4 
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A determinação da classificação final a atribuir em cada período será feita do seguinte modo: 

 10º e 11º anos de escolaridade – Física e Química A 

1º 

Período 

Classificação (1ºperíodo) 

 = ( T1+T2 )/2 * 0,80 + Tteórico-pratico * 0,10 + C. processual * 0,05 + Atitudes * 0,05 

2º 

Período 

Classificação (2ºperíodo) 

= ( T1+T2+T3+T4 )/4 * 0,80 + (Tteórico-pratico 1+ Tteórico-pratico 2)/2 * 0,10 + C. processual * 0,05 

+Atitudes * 0,05 

3º 

Período 

Classificação (3ºperíodo) 

 = ( T1+T2+T3+T4+T5 )/5 * 0,80 + (Tteórico-pratico 1+ Tteórico-pratico 2 +Tteórico-pratico 3)/3* 

0,10 + C. processual * 0,05 + Atitudes * 0,05 

 

 12º ano de escolaridade – Química/Física 

 

1º 

Período 

Classificação (1ºperíodo) 

= ( T1+T2 )/2 * 0,85 + Fichas/Trabalhos * 0,10 + Atitudes * 0,05 

2º 

Período 

Classificação (2ºperíodo) 

= ( T1+T2+T3+T4 )/4 * 0,85 + Fichas/Trabalhos * 0,10 + Atitudes * 0,05 

3º 

Período 

Classificação (3ºperíodo) 

= ( T1+T2+T3+T4+T5)/5 * 0,85 + Fichas/Trabalhos * 0,10 + Atitudes * 0,05 

 

 
                                                                                       A Coordenadora do Departamento: 

                                                                           Cristina Oliveira 


