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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1 UFCD - 4303 – Ambiente e Recursos Naturais 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 

 

 

34% 

Reconhece os efeitos da rutura do equilíbrio natural sobre os seres 
vivos. 
Identifica as causas e as consequências da explosão demográfica. 
Identifica os principais poluentes do ar, da água e do solo e suas 
consequências nos seres vivos. 
Reconhece a importância dos recursos naturais na sociedade 
contemporânea assim como suporte de atividades de lazer e turismo. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

I  

Reconhece os efeitos da rutura do equilíbrio natural sobre os 

seres vivos. 

Não reconhece 
mesmo com apoio. 

Reconhece, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Reconhece, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Reconhece, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Reconhece, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Identifica as causas e as consequências da explosão demográfica. Não identifica 
mesmo com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Identifica os principais poluentes do ar, da água e do solo e suas 

consequências nos seres vivos. 

Não identifica 
mesmo com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Reconhece a importância dos recursos naturais na sociedade 

contemporânea assim como suporte de atividades de lazer e 

turismo. 

Não reconhece 
mesmo com apoio. 

Reconhece, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Reconhece, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Reconhece, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Reconhece, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 
 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 

Não investiga, 
mesmo com apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 
 

Não debate, 
mesmo com apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e 
escalas. 
 

Não realiza, 
mesmo com apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes 
suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, 
estatística  e cartográfica adequada ao contexto. 

Não comunica, 
mesmo com apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

 

O Diretor 

      

PAULO SÉRGIO DE 
JESUS HENRIQUES

Assinado de forma digital por PAULO 
SÉRGIO DE JESUS HENRIQUES
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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1 UFCD - 4304 – Ordenamento do Território 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 

 

 

34% 

Identifica os principais instrumentos da política de Ordenamento do 
Território e Urbanismo. 
Identifica os principais instrumentos e medidas que permitem uma 
articulação entre o ambiente e a agricultura.  
Reconhece a importância do património histórico-cultural no processo 
de planeamento. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

 
 
I  

 

 

Identifica os principais instrumentos da política de Ordenamento 

do Território e Urbanismo. 

Não identifica 
mesmo com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Identifica os principais instrumentos e medidas que permitem 

uma articulação entre o ambiente e a agricultura. 

Não identifica 
mesmo com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Reconhece a importância do património histórico-cultural no 

processo de planeamento. 

Não reconhece 
mesmo com apoio. 

Reconhece, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Reconhece, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Reconhece, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Reconhece, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 
 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 

Não investiga, 
mesmo com apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 
 

Não debate, 
mesmo com apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e 
escalas. 
 

Não realiza, 
mesmo com apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes 
suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, 
estatística  e cartográfica adequada ao contexto. 

Não comunica, 
mesmo com apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

 

O Diretor 

      

 

PAULO SÉRGIO DE 
JESUS HENRIQUES

Assinado de forma 
digital por PAULO 
SÉRGIO DE JESUS 
HENRIQUES
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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1 UFCD - 4306 – Caraterização da atividade agrária 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 

 

 

34% 

Identifica alguns problemas estruturais da agricultura portuguesa. 
Identifica a relação entre os solos e o clima de uma determinada região 
com o seu aproveitamento agrário e com as tecnologias utilizadas. 
Reconhece a necessidade de praticar uma atividade agrícola que 
preserve os recursos naturais e respeite a vida. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

I – 4306 

Identifica alguns problemas estruturais da agricultura portuguesa. Não identifica 
mesmo com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Identifica a relação entre os solos e o clima de uma determinada 

região com o seu aproveitamento agrário e com as tecnologias 

utilizadas. 

Não identifica 
mesmo com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Reconhece a necessidade de praticar uma atividade agrícola que 

preserve os recursos naturais e respeite a vida. 

Não reconhece 
mesmo com apoio. 

Reconhece, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Reconhece, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Reconhece, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Reconhece, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 
 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 

Não investiga, 
mesmo com apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 
 

Não debate, 
mesmo com apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e 
escalas. 
 

Não realiza, 
mesmo com apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes 
suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, 
estatística  e cartográfica adequada ao contexto. 

Não comunica, 
mesmo com apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

 

 

 

O Diretor 

      

PAULO SÉRGIO 
DE JESUS 
HENRIQUES

Assinado de forma 
digital por PAULO 
SÉRGIO DE JESUS 
HENRIQUES



 

1 

 

         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1 UFCD - 4310 – Diversidade Agrária Regional 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 

 

 

34% 

Caracteriza a atividade agrária na região. 
Identifica as tecnologias agrárias utilizadas, sua fundamentação técnica 
e circunstâncias socioeconómicas que condicionam a atividade dos 
agricultores. 
Identifica os principais recursos endógenos. 
Realiza ações e desenvolve técnicas que valorizem e promovam os 
recursos endógenos. 
Verifica a importância do turismo no espaço rural para o 
desenvolvimento rural. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   



 

2 

 

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   

 

Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

I – 4310 

Caracteriza a atividade agrária na região. Não carateriza 
mesmo com 
apoio. 

Caracteriza, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Caracteriza, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Caracteriza, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Caracteriza, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Identifica as tecnologias agrárias utilizadas, sua fundamentação 

técnica e circunstâncias socioeconómicas que condicionam a 

atividade dos agricultores. 

Não identifica 
mesmo com 
apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Identifica os principais recursos endógenos. Não identifica 
mesmo com 
apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Realiza ações e desenvolve técnicas que valorizem e promovam 

os recursos endógenos. 

Não realiza, 
mesmo com 
apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Verifica a importância do turismo no espaço rural para o 

desenvolvimento rural. 

Não verifica 
mesmo com 
apoio. 

Verifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Verifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Verifica, quase sempre, de 

forma autónoma e com 
rigor. 

Verifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com 
apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 
 

Não cumpre, 
mesmo com 
apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 

Não investiga, 
mesmo com 
apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 
 

Não debate, 
mesmo com 
apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e 
escalas. 
 

Não realiza, 
mesmo com 
apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 

Não cumpre, 
mesmo com 
apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes 
suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, 
estatística  e cartográfica adequada ao contexto. 

Não comunica, 
mesmo com 
apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

 

O Diretor 

      

PAULO SÉRGIO DE 
JESUS HENRIQUES

Assinado de forma 
digital por PAULO 
SÉRGIO DE JESUS 
HENRIQUES
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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1 UFCD - 4314 – Direito e Política do ambiente 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 

 

 

34% 

Toma conhecimento dos objetivos e princípios fundamentais da Política 
do Ambiente. 
Identifica os principais documentos legislativos em matéria de 
ambiente. 
Discrimina a aplicação dos diversos programas de fundos comunitários. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

I  

Toma conhecimento dos objetivos e princípios 

fundamentais da Política do Ambiente. 

Não toma 

conhecimento mesmo 

com apoio. 

Toma conhecimento, poucas 

vezes, mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Toma conhecimento, a maioria das 

vezes, mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Toma conhecimento, quase 

sempre, de forma autónoma 
e com rigor. 

Toma conhecimento, de 

forma autónoma e com 
muito rigor. 

Identifica os principais documentos legislativos em 

matéria de ambiente. 

Não identifica mesmo 
com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, de 

forma autónoma e com rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Discrimina a aplicação dos diversos programas de 

fundos comunitários. 

Não discrimina 
mesmo com apoio. 

Discrimina, poucas vezes, 

mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Discrimina, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Discrimina, quase sempre, de 

forma autónoma e com rigor. 

Discrimina, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, de 
forma autónoma e com rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar. 
 

Não cumpre, mesmo 
com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e 
sociais relevantes. 

Não investiga, mesmo 
com apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, de 
forma autónoma e com rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e 
sociais relevantes. 
 

Não debate, mesmo 
com apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes 
níveis e escalas. 
 

Não realiza, mesmo 
com apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar. 

Não cumpre, mesmo 
com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando 
diferentes suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem 
verbal, icónica, estatística  e cartográfica adequada ao 
contexto. 

Não comunica, 
mesmo com apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com pouco 
rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, de 
forma autónoma e com rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

 

 

O Diretor 

      

PAULO SÉRGIO DE 
JESUS HENRIQUES

Assinado de forma 
digital por PAULO 
SÉRGIO DE JESUS 
HENRIQUES
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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1  UFCD - 4316 – Agricultura e desenvolvimento Rural Sustentável 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 

 

 

34% 

Enuncia o conceito de Desenvolvimento Rural Sustentado. 
Caracteriza a multifuncionalidade das explorações agrícolas, na ótica da 
sua valorização para um turismo de qualidade. 
Identifica as técnicas associadas a novas formas de produção agrícola 
que contribuam para a manutenção do equilíbrio dos agro-ecossistemas. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

I 

Enuncia o conceito de Desenvolvimento Rural Sustentado. Não enuncia 
mesmo com 
apoio. 

Enuncia, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Enuncia, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Enuncia, quase sempre, de 

forma autónoma e com 
rigor. 

Enuncia, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Caracteriza a multifuncionalidade das explorações agrícolas, na 

ótica da sua valorização para um turismo de qualidade. 

Não carateriza 
mesmo com 
apoio. 

Caracteriza, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Caracteriza, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Caracteriza, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Caracteriza, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Identifica as técnicas associadas a novas formas de produção 

agrícola que contribuam para a manutenção do equilíbrio dos 

agro-ecossistemas. 

Não identifica 
mesmo com 
apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com 
apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 
 

Não cumpre, 
mesmo com 
apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 

Não investiga, 
mesmo com 
apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 
 

Não debate, 
mesmo com 
apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e 
escalas. 
 

Não realiza, 
mesmo com 
apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 

Não cumpre, 
mesmo com 
apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes 
suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, 
estatística  e cartográfica adequada ao contexto. 

Não comunica, 
mesmo com 
apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

 

 

 

O Diretor 

      

 

PAULO SÉRGIO 
DE JESUS 
HENRIQUES

Assinado de forma 
digital por PAULO 
SÉRGIO DE JESUS 
HENRIQUES
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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1  UFCD - 4327 – Itinerários e Circuitos turísticos. 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 

 

 

34% 

Identifica os diferentes tipos e formas de itinerários turísticos. 
Realiza uma proposta de projeto de itinerário turístico. 
Cria um projeto de itinerário turístico, tendo em conta os atrativos e 
produtos da região. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

I 

Identifica os diferentes tipos e formas de itinerários turísticos. Não identifica 
mesmo com apoio. 

Identifica, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Identifica, a maioria das vezes, 

mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Identifica, quase sempre, 

de forma autónoma e com 
rigor. 

Identifica, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Realiza uma proposta de projeto de itinerário turístico. Não realiza, 
mesmo com apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cria um projeto de itinerário turístico, tendo em conta os 

atrativos e produtos da região. 

Não cria, mesmo 
com apoio. 

Cria, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cria, a maioria das vezes, mediante 
apoio, ou de forma autónoma e com 
algum rigor. 

Cria, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cria, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 
 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 

Não investiga, 
mesmo com apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 
 

Não debate, 
mesmo com apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e 
escalas. 
 

Não realiza, 
mesmo com apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes 
suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, 
estatística  e cartográfica adequada ao contexto. 

Não comunica, 
mesmo com apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 
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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 420 ANO 10.1  

DISCIPLINA Ambiente e Desenvolvimento Rural 10.1  UFCD-   5265 – Educação Ambiental 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

| - Aquisição de conhecimentos 
34% Define o conceito de Educação Ambiental e a sua evolução histórica. 

Define as diferentes etapas da educação ambiental em Portugal. 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

 

Fichas de Avaliação 

Questões Aula 

Questionários 

Interativos 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de Grupo 

Projetos 

Apresentações Orais 

Observação 

Caderno Diário 

 

 

 

ll - Aplicação de conhecimentos 

 

 

33% 

Interpreta informação específica. 
Investiga questões ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Debate problemas ambientais, culturais e sociais relevantes. 
Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e escalas. 
Mobiliza informação específica na elaboração de respostas para os 
problemas estudados. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

lll - Comunicação e participação 

 

 

 

33% 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes suportes 
técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, estatística e 
cartográfica adequada ao contexto. 
Assume o seu comportamento no contexto do bem estar individual e 
coletivo. 
Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

A 

B 

D 

E 

F 

H 

I 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

De 0 a 4 valores De 5 a 9 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

I 

Define o conceito de Educação Ambiental e a sua evolução 

histórica. 

Não define mesmo 
com apoio. 

Define, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Define, a maioria das vezes, mediante 

apoio, ou de forma autónoma e com 
algum rigor. 

Define, quase sempre, de 

forma autónoma e com 
rigor. 

Define, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

Define as diferentes etapas da educação ambiental em Portugal. Não define mesmo 
com apoio. 

Define, poucas vezes, 

mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Define, a maioria das vezes, mediante 

apoio, ou de forma autónoma e com 
algum rigor. 

Define, quase sempre, de 

forma autónoma e com 
rigor. 

Define, de forma 

autónoma e com muito 
rigor. 

II 

Interpreta informação específica. Não interpreta, 
mesmo com apoio. 

Interpreta, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Interpreta, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Interpreta, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Interpreta, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 
 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Investiga questões ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 

Não investiga, 
mesmo com apoio. 

Investiga, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Investiga, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Investiga, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Investiga, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Debate problemas ambientais, individuais, culturais e sociais 
relevantes. 
 

Não debate, 
mesmo com apoio. 

Debate, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Debate, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Debate, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Debate, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

III 

Realiza projetos, identificando problemas a diferentes níveis e 
escalas. 
 

Não realiza, 
mesmo com apoio. 

Realiza, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Realiza, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Realiza, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Realiza, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Cumpre os seus deveres, de acordo com o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar. 

Não cumpre, 
mesmo com apoio. 

Cumpre, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Cumpre, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Cumpre, quase sempre, de 
forma autónoma e com 
rigor. 

Cumpre, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 

Comunica os resultados da investigação utilizando diferentes 
suportes técnicos (TIC e TIG) e linguagem verbal, icónica, 
estatística  e cartográfica adequada ao contexto. 

Não comunica, 
mesmo com apoio. 

Comunica, poucas vezes, 
mediante apoio e com 
pouco rigor. 

Comunica, a maioria das vezes, 
mediante apoio, ou de forma 
autónoma e com algum rigor. 

Comunica, quase sempre, 
de forma autónoma e com 
rigor. 

Comunica, de forma 
autónoma e com muito 
rigor. 
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