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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  
 

Curso científico-humanístico – Ciências Socioeconómicas 

Economia A - 10º ano 

 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

Parcial Total 

Conhecimento 

 

Testes de Avaliação 
(Grelhas de avaliação de testes escritos) 

 

85% 

95% Outras produções: 

Trabalhos individuais e/ou cooperativos 

Relatórios 
(Grelhas de avaliação de outras produções 

escritas/orais) 

10% 

Atitudes e Valores 

Registos de observação (1): 

Assiduidade/pontualidade 

Comportamento 
(Fichas de observação direta) 

5% 

 

Observações: Terão ainda relevância na decisão da avaliação do aluno:  

a) Evolução alcançada ao longo do ano de escolaridade;  

 

b) As respostas manifestadas face às estratégias aplicadas para superação de eventuais 

dificuldades e situações que tivessem comprometido a aprendizagem em termos estruturantes.  

 

c)  Sendo a avaliação contínua, todos os elementos de avaliação produzidos desde o início do 

ano, serão considerados em cada momento da avaliação. 
 

(1)Ver documento de OPERACIONALIZAÇÃO dos CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO no domínio das ATITUDES e 

VALORES. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  
 

Curso científico-humanístico – Ciências Socioeconómicas 

Economia A - 11º ano 

 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação Ponderação 

Parcial Total 

Conhecimento 

 

Testes de Avaliação 

Trabalho de Investigação (1) 

(Grelhas de avaliação de testes escritos e/ou de 

trabalhos de pesquisa) 
 

90% 

95% 

Outras produções: 

Trabalhos individuais e/ou cooperativos 

Relatórios 
(Grelhas de avaliação de outras produções 

escritas/orais) 

5% 

Atitudes e Valores 

Registos de observação (2): 

Assiduidade/pontualidade 

Comportamento 
(Fichas de observação direta) 

5% 

 

Observações: Terão ainda relevância na decisão da avaliação do aluno:  

a) Evolução alcançada ao longo do ano de escolaridade;  

 

b) As respostas manifestadas face às estratégias aplicadas para superação de eventuais 

dificuldades e situações que tivessem comprometido a aprendizagem em termos estruturantes.  

 

c)  Sendo a avaliação contínua, todos os elementos de avaliação produzidos desde o início do 

ano, serão considerados em cada momento da avaliação. 
 

(1) No 3º período o Trabalho de Investigação, previsto no Programa da disciplina de Economia, 

terá o peso de um teste.  
 

(2) Ver documento de OPERACIONALIZAÇÃO dos CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO no domínio das 

ATITUDES e VALORES. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  
 

 

Cursos científico-humanísticos   

Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades 

Sociologia - 12º ano 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação Ponderação 

Parcial Total 

Conhecimento 

 

Testes de Avaliação 

Trabalho de Investigação (1) 

(Grelhas de avaliação de testes escritos e/ou de 

trabalhos de pesquisa) 
 

85% 

95% 

Outras produções: 

Trabalhos individuais e/ou cooperativos 

Relatórios 
(Grelhas de avaliação de outras produções 

escritas/orais) 

10% 

Atitudes e Valores 

Registos de observação (2): 

Assiduidade/pontualidade 

Comportamento 
(Fichas de observação direta) 

5% 

 

Observações: Terão ainda relevância na decisão da avaliação do aluno:  

a) Evolução alcançada ao longo do ano de escolaridade;  

 

b) As respostas manifestadas face às estratégias aplicadas para superação de eventuais 

dificuldades e situações que tivessem comprometido a aprendizagem em termos estruturantes. 

 

c)  Sendo a avaliação contínua, todos os elementos de avaliação produzidos desde o início do 

ano, serão considerados em cada momento da avaliação. 
 

(1) No 3º período o Trabalho de Investigação, previsto no Programa da disciplina de Sociologia, 

terá o peso de um teste.  
 

(2) Ver documento de OPERACIONALIZAÇÃO dos CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO no domínio das 

ATITUDES e VALORES 
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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 letivo, será 

feita do seguinte modo: 

 

 10.º Ano de escolaridade – Economia A 

1º 

Período 

Classificação (1ºperíodo) 

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

2º 

Período 

Classificação (2ºperíodo) 

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

3º 

Período 

Classificação (3ºperíodo) 

 = ( T1+T2+T3+T4+T5+T6 )/6 *0,85 + Trabalhos * 0,10 + Atitudes * 0,05 

 

 

 11.ºAno de escolaridade – Economia A 

1º 

Período 

Classificação (1ºperíodo) 

 = ( T1+T2 )/2 *0,90 + Trabalhos * 0,05 + Atitudes * 0,05 

2º 

Período 

Classificação (2ºperíodo) 

= ( T1+T2+T3+T4 )/4 *0,90 + Trabalhos * 0,05 + Atitudes * 0,05 

3º 

Período 

Classificação (3ºperíodo) 

 = ( T1+T2+T3+T4+T5+TI )/6 *0,90 + Trabalhos * 0,05 + Atitudes * 0,05 

Obs.  

No 3º período o Trabalho de Investigação, previsto no Programa da disciplina de Economia A, 

terá o peso de um teste.  
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 12º Ano de escolaridade – Sociologia 

 

1º 

Período 

Classificação (1ºperíodo) 

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

2º 

Período 

Classificação (2ºperíodo) 

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

3º 

Período 

Classificação (3ºperíodo) 

= ( T1+T2+T3+T4 +T5 +TI)/6 *0,85  + Trabalhos * 0,10 + Atitudes * 0,05 

Obs.  

No 3º período o Trabalho de Investigação, previsto no Programa da disciplina de Sociologia, terá 

o peso de um teste.  
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ano Letivo 2016/2017 

 

 

Critérios de Avaliação 

Curso Profissional  Técnico de Receção Hoteleira 

 

Disciplinas da Componente Técnica 

10º ano 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

Parcial Total 

Conhecimentos 

 

Testes de Avaliação 

Trabalho de Investigação  
(Grelhas de avaliação de testes escritos) 
Outras produções: 

Trabalhos individuais e/ou cooperativos 

Relatórios 
(Grelhas de avaliação de outras produções 

escritas/orais) 

50% 

80% 

Aptidões 

Realização de tarefas e resolução de 

problemas simples (através da interpretação de 

informação básica - tarefas de execução) 
Realização de problemas críticos e tarefas 

de elevada complexidade (para redefinição 

do conhecimento e das práticas profissionais – 

tarefas de investigação e desenvolvimento, 

inovação) 

(Grelhas de observação e de avaliação de tarefas, 

dossier temático e/ou de práticas, portefólio, ) 

30% 

Atitudes  

Registos de observação (1): 

Autonomia e Responsabilidade 

Capacidades relacionais 
(Fichas de observação direta e de monitorização 

das tarefas, fichas de auto-reflexão e 

heteroavaliação). 

20% 

 

(1) Ver documento de OPERACIONALIZAÇÃO dos CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO no domínio das 

ATITUDES e VALORES. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

Ano Letivo 2016/2017 

 

 

Critérios de Avaliação  

Curso Profissional  Técnico de Receção Hoteleira 

 

Disciplina: Sociologia 

 

Disciplina da Componente Científica 

 

10º ano 
 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 

Testes de avaliação  

(grelhas de avaliação de testes escritos) 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

80% 
Outras produções: 

Trabalhos individuais e/ou cooperativos 

Relatórios 

(grelhas de avaliação de outras 

produções escritas/orais) 

 

 

30% 

Atitudes e valores 

Grelha de registos de observação: 

 
Autonomia e Responsabilidade 

Capacidades relacionais 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 


