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Critérios de Avaliação 
 

Oficina de Escrita – 7.º Ano 
 

 
Operacionalização dos critérios de avaliação 
Em cada período, tendo sempre como ponto de partida o início do ano letivo, e atribuindo peso dois aos elementos do 2º e 3ºperíodos, a classificação final é 
obtida aplicando a seguinte fórmula: 
 
Saber/Saber fazer 
1. Trabalhos produzidos na aula avaliados e classificados: a classificação a atribuir neste parâmetro resulta da média aritmética simples dos trabalhos 
realizados até ao momento, atribuindo peso dois aos do 2º e 3ºperíodos.  
2. Trabalho de aula: a classificação a atribuir nesta área resulta da média aritmética simples da avaliação global dos diferentes parâmetros que a integram, 
atribuindo peso dois aos do 2º e 3ºperíodos. 
 
Saber estar 
A classificação a atribuir nesta área resulta da média aritmética simples da avaliação global dos diferentes parâmetros que a integram, atribuindo peso dois 
aos do 2º e 3ºperíodos.  
 
Exemplo para o 2° período 
Média das avaliações dos trabalhos produzidos na aula: (50+60x2): 3 = 56,7 

Áreas de 
Avaliação 

Peso na Classificação 3º CEB O que se avalia Como se avalia 

Saber / 
Saber Fazer 

80% 
Cumprimento dos objetivos de aprendizagem 
e competências da disciplina 

Um trabalho produzido na aula, 
avaliado e classificado por 
período. 

70% 

Trabalho de aula:planificação, 
produção, revisão, reescrita e 
apreciação de textos diversos. 
 
Formativa : planificação, 
produção, revisão, reescrita e 
apreciação de textos diversos 

10% 

Saber Estar 20% 

Empenho nas atividades letivas + material  
Contributo para a criação de um bom clima de aprendizagem 
+ assiduidade e pontualidade                                                                                                                             
Realização do trabalho de casa  

Observação direta 20% 



Média das avaliações do trabalho de aula: (50+60x2): 3 = 56,7 
Média das avaliações do Saber Estar: (70+60x2): 3 = 63,3 
Aplicação dos critérios: 0,65x56,7+0,20x56,7+0,15x63,3=57,69 
Classificação a atribuir: nível 3 


