
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. FILIPA DE LENCASTRE  

 Matriz referencial para a monitorização dos desempenhos dos alunos de Educação Tecnológica 2º Ciclo E.B. 
De acordo com o Referencial de Avaliação e do perfil do aluno por ciclo de aprendizagem 

Domínio do(a) … Referentes 
Observados através das ferramentas 
de avaliação … com a ponderação de … 

Peso avaliativo 
Global relativo 

de … 
  

 
 
 
 

Saber … 
 
(critérios de  
pertinência; 
qualidade de 

 conteúdos) 

A. Declarativos. 

 Desempenhos de reprodução  

(compreensão, aquisição e aplicação de conceitos /vocabulário específico) 
 

B. Procedimentais    

 Desempenhos de transferência. 

(aplicação e articulação dos conceitos e técnicas/instrumentos e ferramentas 
apropriadas; utilização de diferentes materiais adequando-os às diversas formas 
de expressão; capacidade de interpretação e utilização de diferentes sistemas de 

informação e representação; Capacidade de conceber soluções criativas adequadas 
à resolução de problemas; aplicação de métodos de trabalho; capacidade de 
execução tendo em consideração o rigor e criatividade).   

C. Avaliativos 
(saber analisar criticamente o trabalho realizado e o percurso de 

aprendizagem) 

 
 Trabalhos em sala de aula:  
(esboços, registos, projetos, atividades 

práticas/técnicas…) 
                                                  …  60% 

 Desempenhos orais  
(apresentações, respostas em situações de 
aprendizagem, explicações,…  ) 

                                                               …    5% 
 

 Trabalho de casa 

(recolha de materiais, pesquisa e outros) 
 
                                                   …   5% 

70% 

Relativos ao 
comportamento em 
situação de 
aprendizagem …  

(Competências 
sociais;  
Adequação da 
actuação em 
aprendizagem). 
 

A. Assiduidade / pontualidade 
  

B. Desempenhos relativos ao comportamento em situação de 

aprendizagem… 
 (sala de aula, outros espaços) 

   . persistência 
   . participação 
   . autonomia 
   . cooperação com os outros 
   . gosto por progredir nas aprendizagens  
   . respeito pelas regras de funcionamento das aulas 

Observação dos desempenhos em 
contexto de aprendizagem 
 
 Actividades de enriquecimento e de 

complemento curricular em espaço de: 
 
- Sala de aula 

    - Trabalhos de grupo 
                                                   … 10% 

• Visitas de estudo 
                                                   …   5% 

 
 
 
 

15% 
 

 

Organização… 
(Lógica e coerência da 
organização dos 
materiais e na 

realização das 
actividades) 

A. Estratégias de aprendizagem 
. realiza / faz, organiza, sistematiza,…  
. cumpre prazos 
. porte dos materiais 
. apresentação e organização dos trabalhos 
. cumpre normas de higiene e segurança 

Realização sistemática das tarefas/ 
actividades  

 Estruturação e apresentação dos: 

 cadernos diários 

 registos de valores/atitudes 

 TPC 

 Autoavaliação                                        
                                                           … 15%         

15% 



 


