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Domínio

Conhecimentos/Capacidades

Perfil de Aprendizagens

Cognitivo
50%










Responsabilidade

Atitudes e valores
50%

Compreensão e expressão da LP e domínio das TIC
Educação para a cidadania



Aquisição e compreensão de
conhecimentos e desenvolvimento
de capacidades

Comportamento





Respeito/cooperação com os outros

Adquire conhecimentos e desenvolve competências específicas da disciplina
referentes a cada unidade letiva.
Aplica os conhecimentos adquiridos e relaciona conteúdos.
Questiona a realidade existencial.
Revela qualidade na participação na aula através das suas intervenções.
Revela espírito crítico e sabe fundamentar as suas opiniões.
Revela capacidade de reflexão.
Seleciona informação e realiza trabalhos de pesquisa.
Utiliza corretamente a Língua Portuguesa, nos domínios da oralidade, da leitura e
escrita.
Sabe utilizar as TIC como uma ferramenta para a realização de trabalhos.




É assíduo; nunca falta injustificadamente. É pontual.
Traz sempre o material necessário para a aula e em condições de uso
Respeita os prazos de entrega dos trabalhos que lhe são pedidos e avalia o
trabalho realizado; participa nas atividades propostas de forma responsável.
Cumpre as regras básicas de funcionamento na sala de aula.
Está atento, revela interesse e participa ativamente e de forma empenhada nas
actividades.
Participa na aula de forma ordenada e assertiva.
Realiza as tarefas que lhe foram distribuídas, dentro e fora da sala de aula.




Revela respeito pelos colegas, professores e funcionários.
Coopera com os outros; realiza os trabalhos de grupo com espírito colaborativo.




Participação/Interesse/ Empenho
Cumprimento de tarefas

2016/2017
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Instrumentos de avaliação/
Técnicas de avaliação

Fichas de avaliação - (40%)
Trabalhos de grupo ou individuais
(5%)
Participação
(5%)

10%
10%
10%
10%
10%

Observação direta e/ ou
grelhas de observação
(50%)
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