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DOMÍNIOS ESPECÍFICOS E TRANSVERSAIS DE AVALIAÇÃO – 2º CICLO 

DISCIPLINA DOMÍNIOS ESPECÍFICOS – PONDERAÇÃO 80% 

Português Oralidade. 
Leitura / Educação Literária e Escrita. 
Gramática. 

Inglês Compreensão Oral. 
Compreensão Escrita. 
Léxico e Gramática. 
Produção Escrita. 
Leitura. 
Domínio sociocultural. 

 
HGP 

 
 
 

Interpreta e analisa de documentos históricos e geográficos. 
Compreende e explica de acontecimentos históricos situando-os no espaço, tempo e 
respetivo contexto. 
Comunica conhecimento histórico-geográfico usando com correção a língua portuguesa. 
Concretiza tarefas/exercícios da aula mobilizando os saberes adquiridos. 

 
 

Matemática  
 

Conhece e compreende conceitos e procedimentos. 
Capacidade de resolver problemas matemáticos. 
Capacidade de raciocinar matematicamente. 
Capacidade de comunicar matematicamente. 

 
 

Ciências 
Naturais 

 

Compreende conceitos/termos /factos. 
Estabelece relações causa efeito. 
Analisa e interpreta informação diversificada de forma autónoma. 
Utiliza diferentes formas de comunicação. 
Utiliza corretamente terminologia científica. 
Reconhece a interdependência entre sociedade, ciência e tecnologia. 

 
Educação 

Visual 
 

Aquisição de conhecimentos: Identifica e conhece técnicas, materiais e instrumentos de 
trabalho. 
Execução de trabalhos: Mobiliza conhecimentos de técnicas, materiais e instrumentos; 
Utiliza diferentes meios expressivos de representação; Revela capacidade de 
invenção/criatividade 

 
Educação 

Tecnológica 
5ºano 

Reconhece o papel da tecnologia.  
Discrimina a relevância do objeto técnico 
Domina a decomposição do objeto técnico.  
Desenvolve métodos de trabalho. 
Reconhece tipos de grandeza e respetivos instrumentos de medição.  
Discrimina a conveniência de medições rigorosas na execução de trabalhos:  
Aplica e desenvolver princípios da comunicação tecnológica.  
Distingue as principais fontes de energia:  
Reconhece o impacto social e ambiental da exaustão das fontes energéticas naturais.  
Compreende processos de produção e de transformação de energia.  
Domina procedimentos de análise e de sistematização.  

Desenvolve ações orientadas para metodologias de aquisição de conhecimento prático. 

 
Educação 

Tecnológica 
6ºano 

Identifica a origem, propriedades e transformação das principais matérias-primas, bem 
como o impacto ambiental da sua produção. 
Reconhece a origem e processos de transformação de matérias-primas em materiais. 
Aproveita e recicla materiais, a sua importância para o ambiente e reconhecer o impacto 
ambiental provocado pelo processo de extração das matérias-primas. 
Reconhece a problemática da higiene e da segurança no local de trabalho (noções de 
higiene e segurança e sua prevenção). 
Reconhece os diversos tipos de movimento, bem como os operadores mecânicos de 
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transmissão e de transformação do movimento. 
Identifica e distingue os diversos tipos de movimento e os seus processos de 
transformação e transmissão.  
Constrói mecanismos simples, empregando processos de transmissão/conservação de 
movimento. 
Reconhece e distingue os diversos processos de utilização, fabricação e construção. 
Utiliza diversos processos e técnicas de utilização, fabricação e construção na 
concretização de projetos e experimentações. 
Domina e aplica conceitos e tipos de estruturas no âmbito da sua funcionalidade. 
Reconhece a função das estruturas e dos seus componentes 

 
Educação 
Musical 

Apropria-se da Linguagem Elementar da Música. 
Compreende as Artes no Contexto. 
Desenvolve a Capacidade de Expressão e Comunicação. 

 
Educação 
Física (1) 

 
 

Conhecimentos sobre:  
Aptidão física e capacidades físicas. 
Modalidades, jogos desportivos, regras e exercícios. 
Contributo da atividade física na saúde e bem-estar. 
Manifestações, modelos de organização e o papel das atividades físicas e desportivas na 
cultura e na sociedade. 
Uso correto da língua portuguesa (expressão oral e escrita; terminologia específica no 
domínio das atividades físicas e desportivas). 

 
TIC 

 
 

Adquire e compreende conhecimentos tecnológicos. 

Aplica e domina técnicas/tecnologias. 

Concretiza as tarefas propostas: destreza no manuseamento do equipamento; organização 

e método de trabalho. 
(1) Os alunos com atestado médico deverão assistir e/ou participar nas aulas devendo efetuar os trabalhos 

alternativos a considerar, que poderão ser: arbitragem/ajuizamento, fichas de trabalho, registos, observação, 

controlo do material, trabalho de pesquisa, entre outros. 

 

DOMINÍOS TRANSVERSAIS - PONDERAÇÃO 20% 

 
Responsabilidade: assiduidade/pontualidade/organização de materiais. 

Cooperação/comportamento: relacionamento com os outros; envolvimento no trabalho da aula. 

Autonomia progressiva. 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a compreensão e expressão em língua 

portuguesa e a educação para a cidadania são aprendizagens curriculares sujeitas a avaliação em todas 

as disciplinas. 

 

 

 


