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DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM E COMPONENTES DA AVALIAÇÃO 
[Orientações do conselho pedagógico para a elaboração dos citérios específicos] 

 
Em cada disciplina a avaliação dos alunos será apurada com base na qualidade das prestações realizadas por 

aplicação dos instrumentos de avaliação e no respeito pelos critérios de avaliação e dos critérios específicos 

dessa disciplina, que deverão integrar descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 

Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no 

respeito pelas componentes de avaliação dos alunos: 

 
I – No domínio dos conhecimentos e capacidades: 

1. A componente Escrita  
2. A componente Oral  
3. A componente Prática e/ou Experimental  
 

II – No domínio da cidadania: 

1. A componente Responsabilidade  
2. A componente Postura e Empenho 
3. Saber estar/saber ser 

 

Os professores devem dispor de elementos objetivos que lhes permitam fundamentar a avaliação de cada 

aluno, em todos os instrumentos de avaliação aplicados e no conjunto diversificado de instrumentos de registo 

que utilizou.  

Os critérios gerais de avaliação e os critérios específicos, definidos em área disciplinar, de uma disciplina são os 

referenciais comuns no agrupamento a ter em conta na avaliação, devendo ser respeitados por todos os 

professores em cada momento de avaliação.  

Para haver um quadro de referência comum a todas as áreas disciplinares, estabelece-se que em todas as 

disciplinas, os critérios específicos, devem obedecer à seguinte ponderação:  

 

Domínio de avaliação:   
 

Domínios Conhecimentos e capacidades Cidadania 

 
Oralidade Prática/Escrita 

Responsabilidade. 
Postura, empenho 

1º Ciclo 20% - 30% 50% - 70% 10% - 20% 

2º Ciclo 10% - 30% 50% - 70% 10% - 20% 

3º Ciclo 10% - 30% 50% - 70% 10% - 20% 

Ensino Secundário 10% - 30% 60% - 80% 10% - 20% 

Ensino 
Profissional 
(Componentes) 

Sociocultural 10% - 30% 50% - 70% 10% - 20% 

Cientifica 10% - 30% 50% - 70% 10% - 20% 

Técnica 10% - 30% 50% - 70% 10% - 20% 

 
A ponderação a atribuir a cada componente dos domínios de avaliação, bem como os descritores de 
desempenho, os instrumentos e/ou indicadores de avaliação e o contributo para o Perfil do Aluno são 
definidos em sede de área disciplinar, podendo ser diferenciados tendo em conta as caraterísticas de cada 
disciplina/ano/tipo de curso.  


