
 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Dimensões a avaliar Instrumentos de Avaliação Instrumentos de Medida Peso na avaliação global 

Conhecimentos 

Competências 

Capacidades 

 
Testes sumativos. 
 
Trabalhos escritos e/ou orais, individuais 
ou em grupo. 
 
Atividades do domínio motor específicas 
para a disciplina de Educação Física. 

 
Grelhas de registo de resultados. 
Questionários.  
Listas de verificação.  
Escalas de classificação -quantitativas e 
qualitativas - (...). 

 
90 % 

 
Nota: De acordo com a portaria nº 1322/2007, de 4 de outubro, 
artigo 9º, ponto 6, na disciplina de Português, a componente da 
oralidade tem um peso de 25% e na  Língua  Estrangeira de 30%. 
Nas disciplinas bienais de Física e Química A e de Biologia e 
Geologia  e nas anuais de Biologia, Física, Geologia e Química a 
componente prática e/ou experimental tem um peso de 30%. 

Atitudes 

e 

Comportamentos 

 
Grelhas de registo: Assiduidade e 
pontualidade; apresentação do material 
necessário; realização dos trabalhos de 
casa; cumprimento das tarefas; atenção 
nas aulas; sentido de oportunidade, 
espírito crítico, interação, espírito de 
iniciativa,  respeito, responsabilidade e 
solidariedade (...). 
 

 
Grelhas de registo de resultados. 
Questionários.  
Listas de verificação.  
Escalas de classificação -quantitativas e 
qualitativas - (...). 

10 % 

 

Observações: 

a) É obrigatório registar, a cotação atribuída a cada pergunta, nos enunciados dos testes, e a classificação atribuída a cada resposta na prova do aluno. 

b) Quando um aluno faltar a um teste ou não apresentar um trabalho na data previamente agendada, e desde que devidamente justificada essa ausência, em conformidade com a legislação em 

vigor, deverá ser-lhe facultada nova oportunidade (podendo, neste caso, ser sujeito a um instrumento de avaliação diferente). 

c) A classificação atribuída em cada teste e/ou outro instrumento de avaliação deve ser expressa quantitativamente, numa escala de 0 a 20 valores. 

d) Os testes sumativos corrigidos devem ser entregues até ao limite máximo de duas semanas. 

e) Todos os trabalhos, depois de classificados, devem ser entregues aos alunos antes das reuniões de avaliação previstas pela legislação em vigor. 

f) Os Critérios Gerais de Avaliação aplicam-se em todas as situações, exceto nos cursos que têm regulamentos específicos. 


