
 

Agrupamento de Escolas 

Diogo Cão 

ESCOLA BÁSICA 2,3 DIOGO 

CÃO 
 

 

 

Classificação final 1º Período

(soma do domínio das atitudes e valores)

Classificação final 2º Período 

classificação do 2º Período)

Classificação final 3º Período 

classificação do 2º Período) + (0,3

 

 

Domínio dos conhecimentos

Ano de 

escolaridade 

Período

7º ano 

1º 

2º 

3º 

8º ano 

1º 

2º 

3º 

9º ano 

1º 

2º 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

2018/2019 

 

Classificação final 1º Período – (média ponderada do domínio dos conhecimentos) 

domínio das atitudes e valores) 

Classificação final 2º Período – (0,30 X classificação do 1º Período) + (0,

classificação do 2º Período) 

Classificação final 3º Período – (0,33 X classificação do 1º Período) + (0,3

classificação do 2º Período) + (0,34 X classificação do 3º Período) 

entos (60%) 

Período Instrumento de avaliação Ponderação

1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo ou trabalho 

1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo ou trabalho 
1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo ou trabalho 
1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo ou trabalho 
1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo ou trabalho 
1 Teste Sumativo 

1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo 
1 Teste Sumativo 

1 Teste Sumativo ou trabalho 

 

  

ínio dos conhecimentos) + 

0 X classificação do 1º Período) + (0,70 X 

X classificação do 1º Período) + (0,33 X 

Ponderação 

30% 
30% 

30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
60% 

30% 
30% 
30% 
30% 

60% 



 

Agrupamento de Escolas 

Diogo Cão 

ESCOLA BÁSICA 2,3 DIOGO 

CÃO 
 

 

 

Domínio das atitudes, valores e processos de aprendizagem

 

a) MATERIAL ESCOLAR  (6%) 

Apresenta frequentemente falta de materiais obrigatórios

Apresenta habitualmente os materiais obrigatórios

Apresenta sempre os materiais obrigatórios, de forma completa

b)ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE (Só se refere a faltas injustificadas)

Falta sistematicamente e/ou não é pontual 

Falta com alguma frequência e/ou é poucopontual

Raramente falta e/ou não é pontual 

Nunca falta e é sempre pontual 

 

c)PARTICIPAÇÃO (10%) 

Nunca participa, mesmo se solicitado 

Raramente participa ainda que solicitado e com pouca qualidade

Participa com pouca qualidade 

Participa regularmente e com alguma qualidade 

Participa sistematicamente e com qualidade 

d) EMPENHO E INTERESSE PELA DISCIPLINA 

Não é empenhado nas atividades desenvolvidas / não faz os TPC

È poucas vezes empenhado nas atividades desenvolvidas

É às vezes empenhado nas atividades desenvolvidas

É empenhado nas atividades desenvolvidas / faz quase sempre os TPC

É muito empenhado nas atividades desenvolvidas

 

e)RESPEITO PELOS OUTROS /CUMPRIMENTO DE REGRAS/ COLABORAÇÃO

Nunca revela respeito pelos outros / nunca cumpre com as regras estabelecidas / não

Revela raramente respeito pelos outros / raramente cumpre com as regras estabelecidas / raramente colabora para o bom 
funcionamento da aula 
Revela apenas casualmente respeito pelos outros/ cumpre 
funcionamento da aula 
Revela geralmente respeito pelos outros / cumpre com as regras estabelecidas / colabora para o bom funcionamento da aula

Revela sempre respeito pelos outros / cumpre sempre com as regras estabelecidas / colabora sempre para o bom funcionamento da 
aula. 

 

 

e processos de aprendizagem – 40% 

requentemente falta de materiais obrigatórios 

s, ainda que incompletos e/ou desorganizados 

de forma completa e organizada 

 

(Só se refere a faltas injustificadas) (4%) 

ontual 

pouca qualidade 

 

E INTERESSE PELA DISCIPLINA (Trabalho na sala de aula e TPC)  (10%) 

/ não faz os TPC 

tividades desenvolvidas / raramente faz os TPC 
tividades desenvolvidas / faz às vezes os TPC 

/ faz quase sempre os TPC 
tividades desenvolvidas /faz sempre os TPC 

OUTROS /CUMPRIMENTO DE REGRAS/ COLABORAÇÃO(10%) 

Nunca revela respeito pelos outros / nunca cumpre com as regras estabelecidas / não colabora para o bom funcionamento da aula

Revela raramente respeito pelos outros / raramente cumpre com as regras estabelecidas / raramente colabora para o bom 

Revela apenas casualmente respeito pelos outros/ cumpre esporadicamente as regras estabelecidas / colabora às vezes para o bom 

Revela geralmente respeito pelos outros / cumpre com as regras estabelecidas / colabora para o bom funcionamento da aula

/ cumpre sempre com as regras estabelecidas / colabora sempre para o bom funcionamento da 
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colabora para o bom funcionamento da aula 0 

Revela raramente respeito pelos outros / raramente cumpre com as regras estabelecidas / raramente colabora para o bom 1 

esporadicamente as regras estabelecidas / colabora às vezes para o bom 2 

Revela geralmente respeito pelos outros / cumpre com as regras estabelecidas / colabora para o bom funcionamento da aula 6 

/ cumpre sempre com as regras estabelecidas / colabora sempre para o bom funcionamento da 10 


