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Critérios de Avaliação 
Avaliação diagnóstica, contínua, formativa e sumativa por módulo 

Domínios Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos, Capacidades e 

atitudes 

Descritores do perfil 
do aluno 

Instrumentos  
de 

 avaliação 

Fator de 
ponde- 
ração 

Domínio 
Cognitivo 

(conhecimentos e 
capacidades) 

Aquisição/desen- 
volvimento de 

competências específicas 
da disciplina 

Oralidade 
(aplicar uma vez por módulo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura  
Escrita 
Educação literária  
Gramática  
 

A-Linguagens e textos 
B-Informação e comunicação 
C-Raciocínio e resolução de 
problemas 
D-Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
E-Relacionamento 
interpessoal 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
G-Bem-estar, saúde e 
ambiente 
H-Sensibilidade estética e 
artística 
I-Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Através da realização de testes 
formativos curtos e/ outros 
recursos considerados os mais 
apropriados à aferição de 
conhecimentos, bem como ao perfil 
dos formandos 

 
Aferição destes domínios através da 
aplicação de um teste formativo por 
módulo. 
 
Como consolidação e reforço de 
conhecimentos realizar-se-ão, 
sempre que oportuno, outras 
atividades complementares, a 
saber: questões aulas; fichas de 
trabalho; trabalhos de grupo e/ou 
individuais. 

20% 

 

50% 

 

 

10% 

 

 

 
Domínio socioafetivo  

 
(atitudes / 

 
Atitudes e valores 

Idem Neste domínio, avaliar-se-ão 
os indicadores observados: 
 

Empenho (40 pts) 
Interesse (30 pts) 

20% 

 



comportamentos/valores) Autonomia(10pts) 
Iniciativa (10pts) 
Responsabilidade  
(30 pts) 
Participação (40 pts) 
Comportamento (30 pts) 
Pontualidade (10 pts) 
 
Portefólio  

 

(15% 

 

+ 

5%) 

                                                                                                                                                                                                                             Total -  100% 

 
Modalidades de avaliação consideradas: Diagnose, formativa e sumativa  
Materiais de registo: Grelhas de observação direta; grelhas de registo do desempenho do aluno. 
A classificação das fichas de avaliação, a ser utilizada por todos os professores nas disciplinas, módulos e formação em contexto de trabalho, é quantitativa 

de 0 a 20 valores ou de 0 a 200 pontos. A classificação dos restantes instrumentos/parâmetros de avaliação, a ser utilizada por todos os professores, é 

qualitativa e quantitativa: 

 Insuficiente - 0 a 9,4 valores  

 Suficiente – 9,5 a 13,4 valores 

  Bom – 13,5 a 17,4 valores; 
 Muito Bom – igual ou superior a 17,5 valores. 
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