
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

2017/2018



Critérios de Avaliação dos Cursos de Educação e Formação                                       2

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ANO LETIVO 2017 / 2018

Domínios Parâmetros Instrumentos de Avaliação Ponderação

“O Saber”
“O Saber Fazer”

Conhecimento de:
Conceitos e princípios

Capacidade de:
Expressão oral, escrita e 
visual
Compreensão oral, escrita e 
visual
Aquisição e aplicação de 
conhecimentos 
Raciocínio lógico
Nível de desempenho 
psicomotor
Uso de técnicas específicas
Curiosidade intelectual
Investigação
Criatividade
Autonomia

- Grelhas de observação

- Portefólio

- Fichas de avaliação

- Fichas formativas

- Trabalhos/exercícios 
práticos (individuais / pares /
grupo)

60%

“O Ser / Saber Fazer”

Atitude de:
Pontualidade/Assiduidade
Empenho/Responsabilidade
Interesse/Participação
Respeito pelos outros
Cumprimento de regras
Espírito de cooperação

- Registos do aluno/ Caderno 
diário

- Registos de observação de 
comportamentos/atitudes 

40%

Os critérios de avaliação apresentados serão aplicados na componente sociocultural, científica e tecnológica dos 

diferentes cursos, à exceção da disciplina de Educação Física.

Cada professor utiliza os instrumentos mais adequados à sua disciplina
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		Domínios

		Parâmetros

		Instrumentos de Avaliação

		Ponderação



		“O Saber”

“O Saber Fazer”

		Conhecimento de:

Conceitos e princípios



Capacidade de:

Expressão oral, escrita e visual

Compreensão oral, escrita e visual

Aquisição e aplicação de conhecimentos 

Raciocínio lógico

Nível de desempenho psicomotor

Uso de técnicas específicas

Curiosidade intelectual

Investigação

Criatividade

Autonomia

		- Grelhas de observação

- Portefólio

- Fichas de avaliação

- Fichas formativas

- Trabalhos/exercícios práticos (individuais / pares / grupo)

		60%



		“O Ser / Saber Fazer”

		Atitude de:

Pontualidade/Assiduidade

Empenho/Responsabilidade

Interesse/Participação

Respeito pelos outros

Cumprimento de regras

Espírito de cooperação

		- Registos do aluno/ Caderno diário

- Registos de observação de comportamentos/atitudes 

		40%







Os critérios de avaliação apresentados serão aplicados na componente sociocultural, científica e tecnológica dos diferentes cursos, à exceção da disciplina de Educação Física.

Cada professor utiliza os instrumentos mais adequados à sua disciplina
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