
 
 

Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS E TRANSVERSAIS DE AVALIAÇÃO – 3º CICLO (1) 

DISCIPLINA DOMÍNIOS ESPECÍFICOS – PONDERAÇÃO 80% 

 
Português 

Oralidade. 
Leitura / Educação Literária. 
Gramática. 
Escrita. 

 
Inglês 

Compreensão oral / Compreensão escrita. 
Léxico e Gramática. 
Produção escrita. 
Oralidade. 
Domínio intercultural. 

 
 

Francês  
 

Compreensão oral / Compreensão escrita. 
Expressão oral / Expressão escrita. 
Gramática. 
Leitura 

 
História 

 

Interpreta e analisa fontes de informação histórica diversa.  
Compreende os acontecimentos históricos, situa-os no tempo e no espaço e relaciona-os 
com outros acontecimentos. 
Comunica por escrito e oralmente utilizando vocabulário específico da disciplina. 
Realiza as tarefas/exercícios de aula mobilizando os conhecimentos adquiridos. 

 
Geografia 

Localiza lugares na superfície terrestre. 
Compreende, descrimina e explicita fenómenos geográficos. 
Interpreta documentos 
Utiliza vocabulário geográfico. 

 
Matemática  

Compreende procedimentos, técnicas, conceitos e relações matemáticas. 
Demonstra capacidade de resolução de problemas. 
Aplica o raciocínio matemático. 
Utiliza com correção a linguagem matemática. 

 
 

Ciências 
Naturais 

 

Compreende conceitos/ modelos / teorias. 
Estabelece relações causa e efeito. 
Identifica situações/problemas. 
Analisa e interpreta informação diversificada de forma autónoma. 
Utiliza diferentes formas de comunicação (oral e escrita). 
Utiliza corretamente terminologia científica. 
Manifesta sentido crítico. 
Reconhece a interdependência entre sociedade, ciência, tecnologia e ambiente. 

 
Ciências 
Físico-

Químicas 

Conhece termos, conceitos e princípios científicos 
Utiliza linguagem científica 
Manipula corretamente os materiais  
Compreende/Aplica termos, conceitos e princípios científicos 
Realiza observações/conclusões em atividades experimentais 
Resolve problemas 
Elabora e/ou interpreta representações gráficas 
Interpreta/analisa situações 

 
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 
Musical 

Apropria-se da Linguagem Elementar da Música. 
Compreende as Artes no Contexto. 



 
 

Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares 

Desenvolve a Capacidade de Expressão e Comunicação. 

 
Educação 
Física (2) 

 
 

Desempenho Físico e Motor: corresponde ao nível de aptidão física demonstrado e aos 
resultados alcançados nos domínios técnico, grau de correção na execução das tarefas 
motoras e "ajudas" nas diferentes atividades físicas e desportivas.  
Este domínio inclui, igualmente, competências de natureza cognitiva (conhecimentos) que 
o aluno deve possuir relativamente às diferentes matérias de ensino. 

 
TIC 

 
 

Adquire e compreende conhecimentos tecnológicos. 

Aplica e domina de técnicas/tecnologias. 

Concretiza as tarefas propostas: demonstra destreza no manuseamento do equipamento, 

organização e método de trabalho. 

(2) 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. 

 

 

 DOMÍNIOS TRANSVERSAIS - PONDERAÇÃO 20% 

Responsabilidade: assiduidade/pontualidade/organização de materiais. 

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

 

(1) Turmas PCA – ponderação de 70% nos domínios específicos e de 20% nos domínios transversais. 


