
 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos 

 

Departamento de Educação Especial

Currículo 

Critérios de Avaliação: 2º Ciclo
 

 Socialização e cumprimento de 
 

- É assíduo 
- É pontual 
- Mantém uma boa relação com os outros
- Cumpre as regras. 
 
 

 Motivação e empenhamento (Realização): 40%
 
           - Organiza o seu material
           - Realiza as tarefas que lhe são propostas.
 
 

 Progressão na aprendizagem (Conhecimento): 10%
 

- Revela progressos no desenvolvimento de capacidades e na aquisição de novas 
aprendizagens. 
 
 

Currículo Específico Individual

Critérios de Avaliação: 3º Ciclo
 
 

 Socialização e cumprimento de regras (Agir com valores): 
 

- É assíduo 
- É pontual 
- Mantém uma boa relação com os outros
- Cumpre as regras. 
 
 

 Motivação e empenhamento (Realização): 
 
           - Organiza o seu material
           - Realiza as tarefas que lhe são propostas.
 
 

 Progressão na aprendizagem (Conhecimento): 10%
 

- Revela progressos no desenvolvimento de capacidades e na aquisição de novas 
aprendizagens. 

 
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos  

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos 
Pinhal Novo 

Departamento de Educação Especial 
 
 

Currículo Específico Individual 
 

Critérios de Avaliação: 2º Ciclo 

Socialização e cumprimento de regras (Agir com valores): 50% 

Mantém uma boa relação com os outros 
 

Motivação e empenhamento (Realização): 40% 

Organiza o seu material 
Realiza as tarefas que lhe são propostas. 

Progressão na aprendizagem (Conhecimento): 10% 

Revela progressos no desenvolvimento de capacidades e na aquisição de novas 

Currículo Específico Individual 
 

Critérios de Avaliação: 3º Ciclo 

Socialização e cumprimento de regras (Agir com valores): 40% 

Mantém uma boa relação com os outros 
 

Motivação e empenhamento (Realização): 50% 

Organiza o seu material 
Realiza as tarefas que lhe são propostas. 

Progressão na aprendizagem (Conhecimento): 10% 

Revela progressos no desenvolvimento de capacidades e na aquisição de novas 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos  

Revela progressos no desenvolvimento de capacidades e na aquisição de novas 

Revela progressos no desenvolvimento de capacidades e na aquisição de novas 


